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ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΒΕΘ – 16/11/2011

Εκδιλωςθ Ευρωπαϊκοφ Ζργου ROleMak «Reinforce Organic Electronics Research Potential in
Makedonia», ςτισ 21/11/2011
Το Επιμελθτιριό μασ ενθμερώκθκε για τθ ςυνάντθςθ ςχετικά με το Stakeholder Meeting & το
Workshop με κζμα: "Ανάπτυξθ τθσ Βιομθχανίασ Οργανικών Ηλεκτρονικών ςτθν Ελλάδα-I"
που κα λάβει χώρα τθ Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011 ςτισ 9:30 π.μ., ςτο
Ξενοδοχείο Electra Palace ςτθ Θεςςαλονίκθ.
Η εκδιλωςθ υλοποιείται ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ Ζργου ROleMak «Reinforce Organic Electronics
Research Potential in Makedonia» που ζχει ωσ ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ Ερευνθτικισ και
Τεχνολογικισ Δυναμικισ τθσ Μακεδονίασ ςτα οργανικά θλεκτρονικά ζνα επαναςτατικό τεχνολογικό
πεδίο με απεριόριςτεσ εφαρμογζσ.
Το ζργο χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
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, Ζξυπνα υφάςματα και ενδυμαςία
με ενςωματωμζνεσ οργανικζσ θλεκτρονικζσ διατάξεισ, οι Βιο-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), τελικών χρθςτών, εκπροςώπων περιφερειακών και εκνικών αρχών
που ζχουν ενδιαφζρον για ςυνεργαςίεσ, για ενθμζρωςθ και δράςεισ εμπορικισ αξιοποίθςθσ των
οργανικών θλεκτρονικών.
Τα κζματα τθσ ςυνάντθςθσ περιλαμβάνουν α) τθν ενθμζρωςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ ςτα οργανικά

θλεκτρονικά, β) τον εντοπιςμό ευκαιριών ςυνεργαςίασ, γ) τισ προοπτικζσ και τθν αξιοποίθςθ των
αποτελεςμάτων ζρευνασ.

