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H ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ οργανικών θλεκτρονικών ςτθν Ελλάδα που δίνει ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ
ςτουσ βιομθχανικοφσ φορείσ τθσ Μακεδονίασ και ςτοχεφει ςτθν περιφερειακι και οικονομικι
ανάπτυξθ, είναι το αντικείμενο τθσ εκδιλωςθσ που κα πραγματοποιθκεί τθ Δευτζρα 21 Νοεμβρίου και
ώρα
9.30,
ςτο
Ξενοδοχείο
«ElectraPalace»,
ςτθ
Θεςςαλονίκθ.
Ηεκδιλωςθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ ζργου ROleMak «Reinforce Organic Electronics
Research Potential in Makedonia». Στόχοσ του ζργου είναι θ ενδυνάμωςθ τθσ ερευνθτικισ και
τεχνολογικισ δυναμικισ τθσ Μακεδονίασ ςτα οργανικά θλεκτρονικά που αποτελοφν ζνα επαναςτατικό
τεχνολογικό πεδίο, με απεριόριςτεσ εφαρμογζσ. Το ζργο χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι,
με
προχπολογιςμό
2,74
εκατ.
ευρώ.
Σφμφωνα με τουσ διοργανωτζσ, τα οργανικά θλεκτρονικά (organic electronics) αποτελοφν τα τελευταία
χρόνια ζναν από τουσ ταχφτατα αναπτυςςόμενουσ τομείσ τθσ νανοτεχνολογίασ, με πολφ μεγάλθ
δυναμικι για εμπορικζσ εφαρμογζσ που αναμζνονται να φκάςουν τα 6,3 δισ ευρώ, μζχρι το 2015. Η
τεχνολογία των οργανικών θλεκτρονικών παρουςιάηει πολλά πλεονεκτιματα ςυγκριτικά με τθν
παραδοςιακι τεχνολογία του πυριτίου. Ζτςι, εμφανίηονται νζα πεδία εφαρμογών που αναμζνεται να
βελτιώςουν και να αλλάξουν τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ, παραγωγισ ενζργειασ,
φωτιςμοφ
κα.
Οριςμζνα παραδείγματα των εφαρμογών που βαςίηονται ςτα νζα οργανικά θμιαγωγικά και αγώγιμα
υλικά και τισ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ μεγάλθσ κλίμακασ είναι: οι χαμθλοφ κόςτουσ εφκαμπτεσ οκόνεσ,
τα εφκαμπτα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, οι εκτυπώςιμεσ μπαταρίεσ, τα ζξυπνα υφάςματα και ροφχα με
ενςωματωμζνεσ οργανικζσ θλεκτρονικζσ διατάξεισ, οιβιο-διαγνωςτικζσ ςυςκευζσ και τα εξελιγμζνα
ςυςτιματα
αναγνώριςθσ.
Στόχοσ του Stakeholder Meeting είναι θ ςυνάντθςθ των επιςτθμόνων, μθχανικών, εκπροςώπων,
βιομθχανικών φορζων (ςε υλικά & χθμικά, ενζργεια & φωτοβολταϊκά, κλωςτοχφαντουργία,
ςυςκευαςία τροφίμων, βιο-ιατρικι), τελικοί χριςτεσ, εκπρόςωποι περιφερειακών και εκνικών αρχών
που ζχουν ενδιαφζρον για ςυνεργαςία, ενθμζρωςθ και δράςεισ εμπορικισ αξιοποίθςθσ των οργανικών
θλεκτρονικών.
Τα κζματα τθσ ςυνάντθςθσ περιλαμβάνουν τθν ενθμζρωςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ ςτα οργανικά
θλεκτρονικά, τον εντοπιςμό ευκαιριών ςυνεργαςίασ κακώσ και τισ προοπτικζσ και τθν αξιοποίθςθ των
αποτελεςμάτων ζρευνασ.
Πλθροφορίεσ ςτα 2310998189, 2310998850, email mchacham@.auth.gr, www.rolemak.eu.

