Θεςςαλονικείσ ερευνθτζσ θα φτιάξουν τςάντεσ και ροφχα που θα φορτίηουν θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ
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Τθν ώρα που θ οικονομικι κρίςθ κλυδωνίηει τθν ελλθνικι κοινωνία, ερευντθτζσ από το
Εργαςτιριο Νανοτεχνολογίασ του ΑΠΘ και το Εργαςτιριο του Τμιματοσ Χθμείασ του
Πανεπιςτθμίου Πατρών, δθμιουργοφν οργανικά θλεκτρονικά (δθλ. εφκαμπτο υλικό με
ενεργειακι απόδοςθ από πολυμερι υλικά) made in Greece.
Ο ςτόχοσ είναι να δθμιουργθκεί θ πρώτθ φλθ από ελλθνικά χζρια ώςτε να μπουν με
χαμθλό κόςτοσ ςτθ μαηικι παραγωγι μια ςειρά από καινοτόμα προϊόντα νζασ
τεχνολογίασ όπωσ τεντόπανα που κα εξοικονομοφν θλιακι ενζργεια, τςάντεσ και ροφχα
που κα φορτίηουν θκεκτρικζσ ςυςκευζσ , ζξυπνα φωτοβολταϊκά νζασ γενιάσ που κα είναι
πιο φτθνά και πιο αποδοτικά , θλεκτρονικό χαρτί, εφκαμπτεσ οκόνεσ για όλουσ τουσ τφπουσ
ςυςκευών και κυριολεκτικά εκατοντάδεσ άλλα προϊόντα.
Το πρόγραμμα Rolemak αξίασ 2.74 εκατομμυρίων ευρώ που χρθματοδοτείται ςε ποςοςτό
100% από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, προβλζπει όλα τα παραπάνω και το κυριότερο να ςτιςει
μικρζσ μονάδεσ παραγωγισ εφκαμπτων πρώτων υλών οι οποίεσ κα καταςκευάηονται φτθνά
ςτθν Ελλάδα και κα εξάγονται είτε ωσ ζτοιμα τελικά προϊόντα όπωσ για παράδειγμα
μπουφάν με εκτυπωμζνα θλεκτρονικά οι οποίεσ κα κρατοφν ηεςτό το ανκρώπινο ςώμα, ι
νζασ γενιάσ φωτοβολταϊκά που κα είναι φκθνότερα και αποδοτικότερα, είτε ωσ πρώτθ φλθ
για να καταςκευατοφν μαηικά οκόνεσ , θλεκτρονικά κ.ά
Κζρδθ μζχρι 25 δισ.
«Τα οργανικά θλεκτρονικά κα αλλάξουν τον τρόπο που επικοινωνοφμε το ερχόμενο
διάςτθμα. Πρόκειται για μία τεχνολογία τθν οποία γνωρίηουμε και μποροφμε να
αξιοποιιςουμε. Υπολογίηεται ότι τθ χρονιά που μασ πζραςε θ αγορά των οργανικών
θλεκτρονικών ζφερε κζρδθ 1 δισ , ενώ μζχρι το 2016 κα φζρει 25 δισ ευρώ» εξθγεί ο
Διευκυντισ του Εργαςτθρίου Νανοτεχνολογίασ του ΑΠΘ κακθγθτισ Στζργιοσ Λογοκετίδθσ.
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