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Ειςαγωγή 

Η τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ ι προςκετικι καταςκευι είναι θ καταςκευι ενόσ
τριςδιάςτατου αντικειμζνου από μοντζλο CAD ι ψθφιακό τριςδιάςτατο μοντζλο.

Μπορεί να γίνει με μια ποικιλία διεργαςιϊν ςτισ οποίεσ το υλικό εναποτίκεται,
ενϊνεται ι ςτερεοποιείται υπό ζλεγχο λογιςμικοφ/υλιςμικοφ, με υλικό που
προςτίκεται μαηί (όπωσ πλαςτικά, ρθτίνεσ ι κόκκοι ςκόνθσ που ςυντικονται), ςυνικωσ
ςτρϊμα προσ ςτρϊμα.





Γιατί προςθετική καταςκευή (3D Printing)?
• Μόλισ πριν από λίγα χρόνια, τα οφζλθ από τθν καταςκευι προςκζτων παρζμεναν κεωρθτικά.

Συηθτοφςαμε αν υπιρχε οικονομικι ι τεχνολογικι ανάγκθ ϊςτε να μεταβοφμε από
παραδοςιακζσ διεργαςίεσ μεγάλου όγκου ςε προςκετικζσ διαδικαςίεσ.

• Τϊρα, θ αποδεδειγμζνθ εξοικονόμθςθ χρόνου ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι, μαηί με
προϊόντα υψθλότερθσ αποτελεςματικότθτασ οδθγοφν ςε ζναν ταχζωσ αυξανόμενο αρικμό
περιπτϊςεων χριςθσ, τοποκετϊντασ τθν τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ ωσ κφρια τεχνολογία
καταςκευισ.

• Η τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ παρζχει τθ ςχεδιαςτικι ελευκερία για πειραματιςμοφσ με πιο
αποτελεςματικά και αποδοτικά ςχιματα εξαρτθμάτων, με λιγότερα πικανά ςθμεία αςτοχίασ,
βελτιϊνοντασ ζτςι τθν όλθ διαχείριςθ ενόσ project.

• Κακϊσ οι κφκλοι ανάπτυξθσ προϊόντων ςυρρικνϊνονται ςε κάκε κλάδο, αυτζσ οι δυνατότθτεσ
δίνουν ςτουσ καταςκευαςτζσ ζνα επίπεδο ευελιξίασ ςχεδιαςμοφ, παραγωγισ και εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ που προθγουμζνωσ δεν ιταν εφικτι.

• Η τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ είναι ζνα από τα κεμελιϊδθ ςτοιχεία του Industry 4.0. Η χριςθ και θ
εφαρμογι τθσ, ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ τεχνολογίεσ, οδθγεί τθν βιομθχανία προσ το λεγόμενο
Smart Factory, ενϊ ςυγχρόνωσ αποτελεί μια ποιο βιϊςιμθ μζκοδο παραγωγισ.



Γιατί προςθετική καταςκευή (3D Printing)?
• Οικονομική απόδοςη: Η τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ επιτρζπει τθ δθμιουργία πολφπλοκων

εξαρτθμάτων και προϊόντων με χαμθλότερο κόςτοσ από τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ
καταςκευισ.

• Σαχφτητα: Η τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ μπορεί να παράγει εξαρτιματα και προϊόντα πολφ πιο
γριγορα από τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ καταςκευισ.

• Προςαρμογή: Η τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ επιτρζπει τθ δθμιουργία μοναδικϊν και
προςαρμοςμζνων προϊόντων.

• Μείωςη αποβλήτων: Η τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ παράγει λιγότερα απόβλθτα από τισ
παραδοςιακζσ μεκόδουσ καταςκευισ.

• Προςβαςιμότητα: Η τεχνολογία τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ γίνεται πιο προςιτι, δίνοντασ τθ
δυνατότθτα ςε ιδιϊτεσ και μικρζσ επιχειριςεισ να δθμιουργοφν τα δικά τουσ προϊόντα.

• Γρήγορη δημιουργία πρωτοτφπων: Η τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ
γριγορθ και φκθνι δθμιουργία πρωτοτφπων, επιτρζποντασ ταχφτερθ ανάπτυξθ και επανάλθψθ
προϊόντων.

• Πολφπλοκεσ γεωμετρίεσ: Η τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ επιτρζπει τθ δθμιουργία πολφπλοκων
γεωμετριϊν και εςωτερικϊν δομϊν που κα ιταν δφςκολο ι αδφνατο να παραχκοφν
χρθςιμοποιϊντασ παραδοςιακζσ μεκόδουσ καταςκευισ.



Παρουςίαςη 3DHUB

Η 3DHUB ειδικεφεται ςτην τριςδιάςτατη εκτφπωςη, την τριςδιάςτατη ςάρωςη
και τον τριςδιάςτατο ςχεδιαςμό.

Τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που προςφζρει το 3DHUB:
• Eπαγγελματικζσ υπθρεςίεσ τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ και ςάρωςθσ
• Επαγγελματικζσ/Βιομθχανικζσ λφςεισ τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ/ςάρωςθσ με

επιλεγμζνεσ αντιπροςωπείεσ
• Πϊλθςθ υλικϊν τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ (νιματα, ρθτίνεσ, ςκόνεσ)
• Υπθρεςίεσ 3D ςχεδίαςθσ και υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ/εκπαίδευςθσ.
• Η 3DHUB αςχολείται επίςθσ με τθν Ε&Α και ειδικότερα με το κζμα τθσ χριςθσ

μεταλλικϊν ςκονϊν που ανακτϊνται από ανακυκλωμζνα PCB για τθν ανάπτυξθ
τριςδιάςτατων εκτυπϊςιμων νθμάτων για χριςθ ςε εκτυπωτζσ 3D FDM.



Σο 3DHUB διαθζτει το μεγαλφτερο εργαςτήριο τριςδιάςτατησ εκτφπωςησ των Βαλκανίων ςτην Ελλάδα και επιπλζον θζςεισ ςτην
Ελλάδα (3) και ςτην Κφπρο. Ειδικεφεται ςτισ περιςςότερεσ ςημαντικζσ τεχνολογίεσ τριςδιάςτατησ εκτφπωςησ (SLS, FDM, SLA, DLP
κ.λπ.) και 3D εκτυπωτζσ.
3D Εκτυπωτζσ
• 1 βιομθχανικόσ εκτυπωτισ μετάλλου με τεχνολογία ςφντθξθ μεταλλικισ ποφδρασ μζςω επιλεκτικισ πυροςυςςωμάτωςθσ με λζιηερ
• 2 βιομθχανικοφσ εκτυπωτζσ ποφδρασ nylon για τελικά functional parts τεχνολογίασ MultiJet Fusion (ςφντθξθ ποφδρασ nylon με

παράλλθλο ψεκαςμό και κερμικι ςυςςωμάτωςθ) με μεγάλθ ταχφτθτα παραγωγισ
• 2 εκτυπωτζσ βιομθχανικισ τεχνολογίασ3D (ςφντθξθ ποφδρασ nylon μζςω επιλεκτικισ πυροςυςςωμάτωςθσ με λζιηερ)
• >30 εκτυπωτζσ 3D FDM (εξϊκθςθ υλικοφ μζςω επιλεκτικισ εναπόκεςθσ ςε ποικιλία κερμοπλαςτικϊν) με διάφορα μεγζκθ

καταςκευισ και δυνατότθτεσ εκτφπωςθσ ζωσ 1000x1000x1000mm.
• >15 τριςδιάςτατοι εκτυπωτζσ ρθτίνθσ με μζκοδο φωτοπολυμεριςμοφ (DLP Digital Light Processing / SLA Stereolithography) ζωσ

530x300x550mm
• 4 πλιρωσ ζγχρωμοι τριςδιάςτατοι εκτυπωτζσ με βάςθ τθν ποφδρα γφψου και Nylon
3D ςαρωτζσ
• 2 ςτακεροί τριςδιάςτατοι ςαρωτζσ τεχνολογίασ δομθμζνου φωτόσ (structure light)
• 1 φορθτόσ ςαρωτισ τεχνολογίασ δζςμθσ laser
• 1 φορθτόσ ςαρωτισ τεχνολογίασ δομθμζνου φωτόσ και αιςκθτιρεσ βάκουσ κάμερασ IR+Stereo
• Προςαρμοςμζνοι ςαρωτζσ 3D βαςιςμζνοι ςτθ Φωτογραμμετρία
Eπιπλζον Εξοπλιςμόσ
Μθχανι καταςκευισ νθμάτων για ερευνθτικι χριςθ / 1 κόφτθσ/χαρακτισ λζιηερ βιομθχανικισ ποιότθτασ / 1 επιτραπζηιο fiber laser για
χάραξθ μετάλλων / Επιτραπζηιο μθχάνθμα CNC και μθχάνθμα Vacuum Foaming / Επαγγελματικόσ προγραμματιηόμενοσ κλίβανοσ για
πυροςυςςωμάτωςθ κεραμικϊν/γυαλιοφ/πθλοφ/μετάλλων

Παρουςίαςη 3DHUB



ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 1000τμ 
Μεταλλική Σριςδιάςτατη Εκτφπωςη και  πρόςβαςη ςε υψηλήσ απόδοςησ υψηλήσ απόδοςησ 

εκτυπωτζσ ςφντηξησ HP Multi jet 3D μζςω τεχνολογικήσ ςυνεργαςίασ.



OUR LABS

Link to video

https://www.youtube.com/watch?v=uu6BK9Vs6dc
https://www.youtube.com/watch?v=uu6BK9Vs6dc
https://www.youtube.com/watch?v=uu6BK9Vs6dc
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ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 1000τμ 

Μεταλλική Σριςδιάςτατη Εκτφπωςη και  πρόςβαςη ςε υψηλήσ απόδοςησ εκτυπωτζσ ςφντηξησ HP Multi jet 3D 
μζςω τεχνολογικήσ ςυνεργαςίασ.
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METAL 3D 

PRINTING





Καινοτόμεσ διαδικαςίεσ και προϊόντα προςθετικήσ καταςκευήσ

H 3DHUB ζχει ενεργή δράςη τόςο ωσ 3D Print/Scan/Design Service Bureau
όςο και ωσ διανομζασ επιλεγμζνου 3D Hardware και αναλϊςιμων για
άλλουσ, με τοπική υποςτήριξη και προςφζρει καινοτόμεσ διαδικαςίεσ και
προϊόντα προςθετικήσ καταςκευήσ και εκπαίδευςη ςτουσ παρακάτω
κλάδουσ:











1st Envisiontec Bioplotter in Greece by 3DHUB in 
local university















CONSTRUCTION



Καινοτόμεσ διαδικαςίεσ και προϊόντα προςθετικήσ καταςκευήσ –
Μελζτεσ περίπτωςησ:

• 3D εκτυπωμζνο ςπίτι 24τμ
• COVID 19
• Κζντρα Αριςτείασ
• Κζντρο Ικανοτήτων I4byDESIGN για την Βιομηχανία 4.0
• Εκπόνηςη ζρευνασ για την ΙΜΕ ΓΕΒΒΕ
• Ερευνητικά Project



3D εκτυπωμζνο ςπίτι 24τμ, 

• Σπίηη 24ηκ, πνπ ηππώζεθε ζε 21 ώξεο θαη 15 ιεπηά

• Μόλν δύν ρεηξηζηέο ρξεηάζηεθαλ γηα λα εθηππσζεί ηξηζδηάζηαηα

απηό ην ζπίηη.

• Μεηά ηελ εθηύπσζε ην ππόινηπν θηίξην νινθιεξώζεθε κε

παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο, απνδεηθλύνληαο όηη ε θαηλνηνκία θαη

νη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο κπνξνύλ λα ζπλππάξρνπλ.

• Τν ζπίηη νινθιεξώζεθε ζε 3 εκέξεο κεηά ηελ εθηύπσζε.

Σπλνιηθόο ρξόλνο θαηαζθεπήο ιηγόηεξν από 5 εκέξεο.



















Ενδεικτικό κόςτοσ

Κόζηνο 3D εθηύπσζεο ηνίρσλ € 2,520.00

Κόζηνο νπιηζκνύ € 350.00

Σηέγε € 3,500.00

Έπηπια € 2,500.00

Πάησκα € 800.00

Πόξηεο θαη παξάζπξα € 4,500.00

Μόλσζε € 2,000.00

Ηιεθηξηθά € 500.00

Υδξαπιηθα € 1,500.00

Εξγαηηθά € 5,000.00

TOTAL € 23,170.00

• Μεηαμύ €23Κ θαη €26Κ αλαιόγσο ησλ επηινγώλ θαη ηεο

ηνπηθήο αγνξάο





Ο COVID 19 ιταν θ μεγαλφτερθ (ατυχισ) ευκαιρία του 2020 για να αναδείξουμε τθν ζννοια τθσ κοινωνικισ καταςκευισ και
τθν αξία τθσ 3D εκτφπωςθσ. Το 3DHUB ςε πολφ πρϊιμο ςτάδιο επικοινϊνθςε με το ελλθνικό υπουργείο Υγείασ και ςτθ
ςυνζχεια ςχθμάτιςε και θγικθκε μιασ ςυμμαχίασ όλων των παικτϊν 3D Printing ςτθν Ελλάδα, ςχθματίηοντασ τθν «Hellas
Covid Supplies» ςτθν οποία ςυμμετείχαν:

• Όλα τα μεγάλα γραφεία υπθρεςιϊν 3D Print
• Πολλοί μεταπωλθτζσ 3D Hardware
• Τα περιςςότερα ελλθνικά πανεπιςτιμια με 3D Labs
• Εκατοντάδεσ χομπίςτεσ

Όλα τα μεμονωμζνα μζρθ εκτφπωςαν 3D το πλαςτικό μζροσ τθσ γνωςτισ αςπίδασ προςϊπου, το ζςτειλαν ςτο εργαςτιριό
μασ για ζλεγχο ποιότθτασ και ςτθ ςυνζχεια ςυςκευάςτθκαν και παραδόκθκαν ςτο Υπουργείο Υγείασ και ςτα Νοςοκομεία.

 Δοκιμζσ ζγιναν ςτο ΑΧΕΠΑ τησ Θεςςαλονίκησ και από Έλληνεσ ιατροφσ.

Αυτό το ζργο μπόρεςε να προςφζρει γριγορα περιςςότερεσ από 25.000 αςπίδεσ προςϊπου ςτουσ ανκρϊπουσ που τισ
χρειάηονταν περιςςότερο και απζδειξε ότι μια μικρι τεχνολογία πρωτοτφπων μπορεί να μετατραπεί ςε ζνα
καταςκευαςτικό εργαλείο μεγάλθσ κλίμακασ και ταχφτθτασ!

COVID 19  
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ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ

Προς 3DHUB Greece και Hellas COVID19 3D Printing Supplies team 
Αγαπηηέ Κύριε Κοσηρέηζο,

Σας εσταριζηούμε για ηην επιζηολή ζας και για ηη τορηγία ηων 500 3D 
Printed αζπίδων προζηαζίας από ηην κοινόηηηά ζας. Παρακαλούμε να 
προτωρήζεηε άμεζα ζηις απαραίηηηες ενέργειες ζσνηονιζμού για ηην 
παραγωγή ηοσς με ηις ζσμθωνημένες προδιαγραθές.

Όζο αθορά επιπλέον τορηγίες ζας ενημερώνοσμε πως έτοσμε ανάγκη για 
επιπλέον ποζόηηηα έως τοοο μάζκες ηοσ ίδιοσ η παρεμθερή ηύποσ. 
Παρακαλούμε για ηις ενέργεις ζας για ηην εύρεζη τορηγού!

Ευχαριςτήρια 
Επιςτολή του 

Τπουργείου Τγείασ 
προσ την 3DHUB



Kοινωνική ςυνειςφορά - Καινοτομία
H καινοτόμα πρωτοβουλία τθσ 3DHUB κατάφερε να
ςυγκεντρϊςει το ενδιαφζρον περιςςότερων από 300
παραγωγοφσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ είναι πάνω από 70
επαγγελματίεσ του κλάδου από όλθ τθν Ελλάδα ενδεικτικά,
εκτόσ από 3DHUB και 3DHUBVolos
Συμμετείχαν:

• Θeσ3D, Get3D, 3d Revolution, Astrolab Hellas3D, b3d,
3Dexpert και BlueLab

• Πανεπιςτιμια, όπωσ το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το
ερευνθτικό εργαςτιριο PrivaSI Lab «Privacy Engineering and
Social Informatics» του τμιματοσ Πολιτιςμικισ Τεχνολογίασ
και Επικοινωνίασ του Πανεπιςτιμιο Αιγαίου και το ΤΕΙ
Καβάλασ, εκελοντικι προςφορά των φοιτθτϊν του
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ από τθν Ομάδα
"ΠΟΣΕΙΔΩΝ" τθσ Σχολισ Μθχανικϊν καταςκευάηονται
δεκάδεσ προςτατευτικζσ μάςκεσ για υγειονομικοφσ
ςκοποφσ με τθ χριςθ τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ.



Οι 3DHUB EXPERTS ςτην 
μάχη κατά τησ πανδημίασ
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Link to article

Link to article

Link to article

Link to article
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https://www.skai.gr/news/technology/ethelontes-kataskeyazoun-maskes-apo-3d-ektypotes-gia-ta-nosokomeia
https://www.euractiv.gr/section/oikonomia/news/3d-printing-ena-oplo-ypsilis-technologias-richnetai-sti-machi-kata-toy-koronoioy-kai-stin-ellada/
https://insidestory.gr/article/covid19-ethelontes-paragogi-aspides-prostasias-esy
https://www.skai.gr/news/technology/epistrateyetai-i-3d-ektyposi-tilediaskepsi-mitsotaki-me-ethelontes-gia-paragogi?fbclid=IwAR198iNAJFLUrjkB_tzY1RCWUAFcPhBx14mWolSSKdoXrWOe9NkxoJti8cI
https://www.foititikanea.gr/πανεπιστήμια/πανεπιστήμιο-δυτικής-αττικής/18857-μάσκες-από-εκτυπωτές-3d-παράγει-η-ομάδα-ποσειδων-του-παδα-παραδίδονται-στο-υπουργείο-υγείας
https://gr.euronews.com/2020/03/31/mytilini-ektyponoun-trisdiastates-maskes-panepistimio-aigaiou-covid-19-koronoios
https://www.skai.gr/news/technology/ethelontes-kataskeyazoun-maskes-apo-3d-ektypotes-gia-ta-nosokomeia
https://www.skai.gr/news/technology/epistrateyetai-i-3d-ektyposi-tilediaskepsi-mitsotaki-me-ethelontes-gia-paragogi?fbclid=IwAR198iNAJFLUrjkB_tzY1RCWUAFcPhBx14mWolSSKdoXrWOe9NkxoJti8cI
https://www.euractiv.gr/section/oikonomia/news/3d-printing-ena-oplo-ypsilis-technologias-richnetai-sti-machi-kata-toy-koronoioy-kai-stin-ellada/
https://www.foititikanea.gr/πανεπιστήμια/πανεπιστήμιο-δυτικής-αττικής/18857-μάσκες-από-εκτυπωτές-3d-παράγει-η-ομάδα-ποσειδων-του-παδα-παραδίδονται-στο-υπουργείο-υγείας
https://insidestory.gr/article/covid19-ethelontes-paragogi-aspides-prostasias-esy
https://gr.euronews.com/2020/03/31/mytilini-ektyponoun-trisdiastates-maskes-panepistimio-aigaiou-covid-19-koronoios
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https://www.tovima.gr/2020/04/04/society/ektyposi-3d-ti-einai-kai-pos-tha-symvalei-sti-maxi-kata-tou-koronoiou/
https://www.sofokleousin.gr/to-3d-printing-sti-maxi-kata-tou-koronoiou%C2%A0kai-stin-ellada
https://www.zougla.gr/greece/article/e8elontes-kataskevazoun-maskes-apo-3d-ektipotes-gia-ta-nosokomia
https://www.liberal.gr/news/to-tagma-me-tous-3d-ektupotes/295845
https://www.protothema.gr/greece/article/993332/koronoios-oi-trisdiastatoi-souper-iroes-kai-ta-komado-tis-politikis-prostasias/
https://www.news247.gr/politiki/sygcharitiria-mitsotaki-stoys-syntonistes-tis-hellas-covid-19-3d-printing-supplies.7616554.html
https://www.tovima.gr/2020/04/04/society/ektyposi-3d-ti-einai-kai-pos-tha-symvalei-sti-maxi-kata-tou-koronoiou/
https://www.liberal.gr/news/to-tagma-me-tous-3d-ektupotes/295845
https://www.tovima.gr/2020/04/04/society/ektyposi-3d-ti-einai-kai-pos-tha-symvalei-sti-maxi-kata-tou-koronoiou/
https://www.protothema.gr/greece/article/993332/koronoios-oi-trisdiastatoi-souper-iroes-kai-ta-komado-tis-politikis-prostasias/
https://www.zougla.gr/greece/article/e8elontes-kataskevazoun-maskes-apo-3d-ektipotes-gia-ta-nosokomia
https://www.news247.gr/politiki/sygcharitiria-mitsotaki-stoys-syntonistes-tis-hellas-covid-19-3d-printing-supplies.7616554.html


Link to article

Link to article

Link to article

https://gr.euronews.com/2020/04/03/covid-19-prostateutikes-maskes-3d-apo-ellines
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/318264_100-prometopides-se-eyaggelismo-kai-sotiria-apo-emp
https://www.protothema.gr/greece/article/993838/koronoios-to-eb-paradidei-100-prometopides-se-euaggelismo-kai-sotiria/
https://gr.euronews.com/2020/04/03/covid-19-prostateutikes-maskes-3d-apo-ellines
https://www.protothema.gr/greece/article/993838/koronoios-to-eb-paradidei-100-prometopides-se-euaggelismo-kai-sotiria/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/318264_100-prometopides-se-eyaggelismo-kai-sotiria-apo-emp


Link to video

Link to video

Link to video

Link to video

Link to video

Link to video

https://drive.google.com/file/d/1d6bqZrXhwzVJdYmACCbixiRtwM-ZKo20/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dggmo3yomxCrzLbTWdwhrs6OokLX2sH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQbif8Cq0gtK4bGPyqSJGaa0gY_gjsnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dW9LFyO_TLH-ozOSC-UM2EIKZzGteUH6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dM26Ksc82odlwqi-UpJHMv99-3ljpyZp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5g3Id7uRgrKHzJEWhxE1mWAMASi9H6l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQbif8Cq0gtK4bGPyqSJGaa0gY_gjsnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dM26Ksc82odlwqi-UpJHMv99-3ljpyZp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dggmo3yomxCrzLbTWdwhrs6OokLX2sH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d6bqZrXhwzVJdYmACCbixiRtwM-ZKo20/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dW9LFyO_TLH-ozOSC-UM2EIKZzGteUH6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5g3Id7uRgrKHzJEWhxE1mWAMASi9H6l/view?usp=sharing


Κζντρα Αριςτείασ

Η 3DHUB ζχει επίςησ ενεργή δράςη ςτη δημιουργία και τον εξοπλιςμό νζων Κζντρων Αριςτείασ, 
όπωσ το «Center Of Entrepreneurship And Innovation For Blue Growth» (bluelab.gr). 
Η υπθρεςία περιλαμβάνει
• Διαβοφλευςθ με τον πελάτθ (ςυνικωσ διμοι και κυβερνθτικοί φορείσ που κζλουν να 

δθμιουργιςουν καντάρια για αριςτεία ςτον τομζα τθσ τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ)
• Σχεδιαςμό των προδιαγραφϊν του κζντρου με βάςθ τισ ανάγκεσ των πελατϊν
• Εξοπλιςμόσ του κζντρου με το απαραίτθτο υλικό και λογιςμικό τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ
• Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που κα χειρίηεται τα μθχανιματα

Εάν το κζντρο αριςτείασ είναι ενεργό ςε εκπαιδευτικζσ δραςτηριότητεσ, το 3DHUB προςφζρει 
επίςησ την υπηρεςία του
• Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για το κζντρο
• Εκπαιδεφςτε τουσ εκπαιδευτζσ που μπορεί να παραδίδουν μακιματα κατάρτιςθσ για το κζντρο
• Παροχι βοικειασ ςτθ διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων κατά παραγγελία και ανοιχτϊν 

θμερϊν για το κζντρο



https://www.bluelab.gr/

https://www.bluelab.gr/


Κζντρο Ικανοτήτων I4byDESIGN για την Βιομηχανία 4.0

Η 3DHUB ςυμμετζχει ενεργά ςαν μζτοχοσ ςτο κζντρο Ικανοτιτων I4byDESIGN
το οποίο εςτιάηει ςε καινοτόμεσ λφςεισ για τθν Βιομηχανία 4.0. Πιο 
ςυγκεκριμζνα το Κζντρο Ικανοτιτων I4byDESIGN, πρόκειται να ςυμβάλλει:
• ςτθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ του ψηφιακοφ και τεχνολογικοφ 

μεταςχηματιςμοφ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ παραγωγισ ςε τοπικό και 
εκνικό επίπεδο. 

Συνδυάηοντασ τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία των μελϊν του:
• κα υλοποιιςει προγράμματα εκπαίδευςησ, κατάρτιςησ και επιμόρφωςησ με 

ςτόχο τθν ενίςχυςθ ιδιαιτζρωσ των ΜMΕ ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων ςτον 
τομζα τθσ Βιομθχανίασ 4.0 και των Logistics 4.0

• κα ενκαρρφνει τθν εξωςτρεφή επιχειρηματικότητα και τθν περαιτζρω 
δικτφωςθ των εταίρων-μελϊν του.



I4byDESIGN in Numbers

22
Technology

Companies

Research

Center

Learning 

Lab

1 150 m2

https://i4bydesign.gr/



https://www.f-in.gr/
https://www.iknowhow.com/
https://www.austriacard.com/inform/
https://www.intec.gr/wp/
https://kleemannlifts.com/el
https://www.msensis.com/
https://pragma-iot.com/
https://www.space.gr/en
https://telenavis.com/
https://www.tettix.info/
https://www.3dhub.gr/
https://www.certh.gr/
https://www.austriacard.com/
https://brainbox.gr/
https://www.thessintec.eu/
https://eunice-group.com/gr/projects/eunice-laboratories/
https://antisel.gr/
https://abe.gr/
https://www.vidavo.eu/
https://dotsoft.gr/
https://www.unisystems.com/
https://el.euroconsultants.gr/web/guest/home
https://www.renel.gr/


Industry 4.0 & Logistics 4.0

Technologies

Industrial Internet of Things (ΙΙνΤ)

Artificial Intelligence (ΑΙ)

Big Data

3D Printing & Additive Manufacturing 

Predictive Maintenance

Advanced Robotics & Automation

Digital Twins & Simulation

Augmented & Virtual Reality (AR/VR)

Cloud & Edge Computing

Cyber Security

Energy Efficiency Systems/Smart Grids/Smart Metering

Embedded Systems / Semiconductors Industry



Services

Research & 

Development
Education & 

Training

Innovation

Management

Networking Consultancy















Εκπόνηςη ζρευνασ για την ΙΜΕ ΓΕΒΒΕ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τθ δράςθ του Εργαςτθρίου 
πρόγνωςθσ και παρακολοφκθςθσ αλλαγϊν ςτα επαγγζλματα 
με ςτόχο να καλφψει ζνα ςθμαντικό κενό ςτρατθγικισ 
πλθροφόρθςθσ, όπωσ εντοπίηεται ςε επίπεδο μικρϊν 
επιχειριςεων και επαγγελματιϊν. Αυτό αφορά ςτθν ζγκαιρθ 
αναγνϊριςθ τάςεων, εξελίξεων και μεταβολϊν που επιδροφν 
ςτο ευρφτερο επιχειρθματικό, κεςμικό, οικονομικό και 
τεχνολογικό περιβάλλον ςτο πλαίςιο του οποίου 
αναπτφςςονται και εξελίςςονται μικρζσ επιχειριςεισ και 
επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ.
Σα μζλη του 3DHUB εκπόνηςαν την ζρευνα - μελζτη με τίτλο 
«Οδικόσ Χάρτησ προςαρμογήσ του επαγγζλματοσ Ειδικόσ 
Προςθετικήσ Καταςκευήσ (Additive Manufacturing/3D 
Printing)» η οποία είναι διαθζςιμη από τον παρακάτω 
ςφνδεςμο:

Link to publication

https://imegsevee.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/odikos-chartis-prosarmogis-tou-epangelmatos-eidikos-prosthetikis-kataskevis-additive-manufacturing-3d-printing/
https://imegsevee.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/odikos-chartis-prosarmogis-tou-epangelmatos-eidikos-prosthetikis-kataskevis-additive-manufacturing-3d-printing/




Ερευνητικά Project

Project Acronym Project Title Role Funding
Research 

Programme
Partners

3DHUB 
Budget

Total Budget

FENIX
Future business models for the Efficient recovery of Natural and 
Industrial secondary resources in eXtended supply chains contexts

PARTNER EU H2020 11 € 471,250.00 € 3,995,125.00

PEACOCK
Pre-commercial pilot for the efficient recovery of Precious Metals from 
European end of life resources with novel low cost technologies

PARTNER EU H2020 19 € 380,586.25 € 12,838,997.50

EWASTE 3D Utilization of Electronic Waste for 3D Printing Filament COORDINATOR NATIONAL
EREVNO 

KAINOTOMO
2 € 166,750.00 € 291,750.00

NEMO New and Flexible Forms of Electromobility in the South Aegean COORDINATOR REGIONAL
SOUTH AEGEAN 

REGION
2 € 103,353.00 € 263,819.06

-
Roadmap for the adaptation of the profession entitled "Additive 
Manufacturing / 3D printing specialist"

COORDINATOR NATIONAL
IME ΓΣΕΒΕE
(Institute of the General 

Confederation of Professional 
Craftsmen of Greece)

- - -

I4byDesign Center of Excellence for industry 4.0 
PARTNER

REGIONAL 

H 3DHUB και τα μζλθ τθσ ςυμμετζχουν επίςθσ ςε ζργα Ζρευνασ&Ανάπτυξθσ (περιφερειακά και 
χρθματοδοτοφμενα από τθν ΕΕ)



H2020 FENIX

• Η ηδέα ηνπ έξγνπ FENIX είλαη ε κειέηε θαηλνηόκσλ επηρεηξεκαηηθώλ

κνληέισλ θαη ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ βηνκεραλία 4.0 (κε βάζε ην

παξάδεηγκα ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο) πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε

λέσλ πξντόλησλ-ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ νξηζκνύ λέσλ αιπζίδσλ

εθνδηαζκνύ.

• Απηό ζα κπνξνύζε λα επηηξέςεη ηελ εύθνιε επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ

αλαδηακόξθσζε θαη ηε δηακόξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, ηελ

εθκεηάιιεπζε ηεο πιενλάδνπζαο παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηελ

αλαγέλλεζε ησλ βηνκεραληθώλ πόισλ ζε όιε ηελ Επξώπε.

• Τα παξαθάησ slide παξνπζηάδνπλ 2 use cases ζρεηηθά κε ηελ

βηνκεραλία 4.0 ηα νπνία αλαπηπρζήθαλ από ην 3DHUB



FENIX - Jewellery Use Case

• Specialised 3D scanning hardware and software
with accurate face scanning capability is installed
in direct point of sales (jewellery stores)

• Clients have the ability to scan their face and
through a selection of pre-existing designs order
on site a fully personalised and customised piece
of jewellery with their 3D facial characteristics

• Custom software processes the order and sends
the 3D model directly to the manufacturing site
for 3D printing and casting.

• Precious metals recovered by electronic waste
recovery processes introduced by FENIX are used
in the casting process

• The processed order is shipped directly to the
customer or jeweller











• From the FENIX recycling process (use of
assembly disassembly plant and
hydrometallurgical process plant) metallic
fractions from metals like steel and copper are
recovered.

• These metallic fractions are then pre-processed
and converted to fine powders within FENIX

• The powders are then mixed with polymers and
waxes to create a metallic feedstock containing
more than 80% metal

• The feedstock is then thermally extruded into a
specialised filament which can be used with
standard low cost off the shelf Fused Deposition
Modelling (FDM) 3D printers

• The printer prints the 3D parts in the same
manner as it would print any other off the shelf
ABS or PLA based filament, however the
resulting print will be a metallic part in green
state.

• This green part is then undergoing a debinding
process that removes the binders and creates a
part mostly consisted of metal called brown part.

• The brown part is then put into a sintering
furnace which heats the part to temperatures
near melting, causing the metal powder to
densify creating the finished metal part

FENIX - Filaments Use Case



MBN

Feedstock
Granulation

Acrylic Resin ABS

Acrylic & PEG

PE Wax & SA

Acrylic & 2xPEG

PEG

A
Data retrieved

Master Batch
Final Composition

M
F

T
S
W

For thermal debinding
For solvent debinding
For water debinding 

MF F

F M

M

T T

T W
T

W

S

Input ID : Metal Powder Batch
Material composition
Process energy and effort
Estimated Debinding routes
Output ID: Granules Batch & quantity



Offer another 
business 

opportunity

Desktop extruder is 
more flexible and 

quick to setup

3DHub

Filament
Estrusion

A
Data retrieved

Input ID : Granules Batch
Material composition
Process energy and effort
Process Setup (Temperature, Pulling, Nozzle)
Output ID: Filament Batch & quantity



3DHub

3D Printing

A
Data retrieved

Printing tests of the 
filaments have been made 

on different machines

Material composition
Printing Parameters
Results assessment
Process energy and effort
Output: Printed Green Sample



3DHUB ATHENS LAB
Θεσσαλονίκης 129 Μοσχάτο 18346
Tel: 210 4636659
Mob: 6944325286
Email: info@3dhub.gr

3DHUB Volos Lab
Φιλελλήνων 11 με Ερμού Βόλος 38221
Tel1: 24210 34880
Tel2: 6970420792
Email: volos@3dhub.gr

3DHUB Rodos 
Lab
Αυστραλίας 114 Ρόδος 85100
Tel: 2241037558
Email: info@3dhub.gr


