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Νανοτεχνολογία, Οργανικά Ηλεκτρονικά             και Θεσσαλονίκη

Tου Στέργιου Λογοθετίδη

Kαθηγητή στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ. 
Διευθυντή του Εργαστηρίου Λεπτών Υμενίων 
- Νανοσυστημάτων & Νανομετρολογίας – LTFN 
(http://ltfn.physics.auth.gr) του Τμήματος 
Φυσικής, καθώς και του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 
«Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες - Ν&Ν» 
(http://nn.physics.auth.gr) του ΑΠΘ.

O όρος Νανοτεχνολογία αναφέρεται στην 
κατανόηση και τον έλεγχο της ύλης σε 
διαστάσεις κατά προσέγγιση 1 με 100 
νανόμετρα (1 νανόμετρο = 10-9 μέτρα), 
όπου εμφανίζονται μοναδικά φαινόμενα 
και παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες εφαρ-
μογών. Στη νανοκλίμακα οι φυσικές, χη-
μικές και βιολογικές ιδιότητες της ύλης 
διαφέρουν πολύ σε σχέση με τις ιδιότητες 
των υλικών στη μικρο- και μακρο-κλίμα-
κα. Η Νανοτεχνολογία αποτελεί ένα διεπι-
στημονικό πεδίο έρευνας όπου συναντώ-
νται διάφορες επιστήμες όπως η φυσική, 
η χημεία, η επιστήμη των υλικών, η βιο-
λογία, η φαρμακευτική, η ιατρική και η 
μηχανολογία. Αυτή ακριβώς η συνάντηση 
και συνεργασία των επιστημών και τεχνο-
λογιών είναι που μπορεί να δώσει λύσεις 
στα μεγάλα και σύνθετα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ή να βρει νέες 
τεχνολογίες και  εφαρμογές. 

E
νας κλάδος της  Νανο-
τεχνολογίας που εξε-
λίσσεται ραγδαία και 
έχει πολλές εφαρμογές 
στην ενέργεια, το φω-

τισμό, τις οθόνες κάθε τύπου, τα 
ηλεκτρονικά ευρείας χρήσης και 
χαμηλού κόστους, ακόμh και στη 
βιοϊατρική, είναι αυτός των Οργα-
νικών Ηλεκτρονικών. Τα οργανι-
κά ηλεκτρονικά είναι η νέα γενιά 
ηλεκτρονικών, σε αντιδιαστολή με 
την τεχνολογία του πυριτίου των 
ηλεκτρονικών των τελευταίων 50 
χρόνων, που αποτελούνται από 
οργανικά υλικά και μπορούν να 
αναπτυχθούν πάνω σε εύκαμπτα 
υποστρώματα. Η Νανοτεχνολο-
γία τα τελευταία χρόνια αποτελεί 
προτεραιότητα στη διεθνή επι-
στημονική θεματολογία και πολ-
λές χώρες βλέπουν τη Νανοτε-
χνολογία ως ευκαιρία  ανάπτυξης 
και αναδόμησης των οικονομιών 
και της βιομηχανικής παραγωγής 
τους και δημιουργούν πολιτικές  
προς αυτήn την κατεύθυνση.

Το Εργαστήριο 
Νανοτεχνολογίας

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολο-
γίας (LTFN) (ltfn.physics.auth.gr) 
είναι εγκατεστημένο στο Τμήμα 
Φυσικής του ΑΠΘ και διαθέτει 
εμπειρία περισσότερα από 20 έτη. 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες 
του LTFN επικεντρώνονται στην 
επιστήμη και την τεχνολογία των 
νέων υλικών, των νανοσυστημά-
των και των μικροδιατάξεων με 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ανα-
λυτικότερα οι ερευνητικές δρα-

στηριότητες του LTFN καλύπτουν 
τα επιστημονικά και τεχνολογικά 
πεδία των λειτουργικών Λεπτών 
Υμενίων και Νανοσυστημάτων, 
των Οργανικών Ηλεκτρονικών, 
της Νανοβιοτεχνολογίας και της 
Νανοϊατρικής. 

Το Εργαστήριο LTFN διαθέτει 
υπερσύγχρονο εξοπλισμό (όπως 
φαίνεται στα Σχήματα 1 & 2) σε 
ειδικούς εργαστηριακούς χώρους 
και περιλαμβάνει σύγχρονες με-
θόδους, συστήματα, διατάξεις και 
τεχνικές ανάπτυξης, νανοδιεργα-
σιών και χαρακτηρισμού των ιδι-
οτήτων νανοδομημένων υλικών 
και νανοσυστημάτων. Οι υποδο-
μές αυτές και η τεχνογνωσία του 
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά 
στα πλαίσια ανταγωνιστικών ευ-

ρωπαϊκών (FP4 - FP7) και εθνι-
κών ερευνητικών προγραμμάτων, 
ενώ συνεχίζουν να εμπλουτίζο-
νται με νέο εξοπλισμό από ευρω-
παϊκά προγράμματα, όπως π.χ. το 
FP7 REGPOT RoleMak και διάφορα 
έργα του ΕΣΠΑ. 

Το Εργαστήριο LTFN καθοδηγεί 
την έρευνα σε εθνικά & ευρω-
παϊκά ερευνητικά έργα 

Το Εργαστήριο LTFN από το 
1991 μέχρι και σήμερα συντο-
νίζει, αλλά και συμμετέχει, σε 
εθνικά (STRIDE ΕΛΛΑΣ, ΕΠΕΤ II, 
ΕΣΠΑ) και ευρωπαϊκά χρημα-
τοδοτούμενα ερευνητικά έργα 
(ISOTECH FP4, TransMach FP5,  
Flexonics FP6, OLAtronics FP7) 
σε συνεργασία με ερευνητικούς 

Σύστημα εκτύπωσης υλικών για εύκαμπτα 
φωτοβολταϊκά στο Eργαστήριο LTFN.
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και παραγωγικούς φορείς. Οι δρα-
στηριότητές του στα πλαίσια αυτών 
των έργων σχετίζονται με την επι-
στήμη και τεχνολογία των υλικών, 
τη νανοτεχνολογία, ενώ οι εφαρ-
μογές των τελευταίων ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων που υλοποίησε, 
σχετίζονται κυρίως με τα Οργανικά 
Ηλεκτρονικά. Τρία από τα ευρω-
παϊκά ερευνητικά προγράμματα 
που συντόνισε το LTFN διακρίθη-
καν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
ως Outstanding, για τα εξαιρετικά 
αποτελέσματα και απόδοσή τους 
(ISOTECH, Flexonics, OLAtronics). Η 
συνεργασία του Εργαστηρίου LTFN 
με αυτούς τους ερευνητικούς και 
βιομηχανικούς φορείς στα πλαίσια 
των ευρωπαϊκών έργων, έχουν οδη-
γήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων 
αποτελεσμάτων τα οποία προωθού-
νται από την ΕΕ μέσω της ιστοσελί-
δας του Technology Marketplace. 

Νέες δράσεις του LTFN 
σε νανοϋλικά για εφαρμογές 
στην ιατρική

Η οστεοαρθρίτιδα ή εκφυλιστική 
αρθροπάθεια πού προσβάλλει κυ-
ρίως τον αρθρικό χόνδρο των αρ-
θρώσεων, αποτελεί ένα σημαντικό 
κοινωνικό πρόβλημα, διότι οδηγεί 
σε αναπηρίες και απομάκρυνση 
από την εργασία σημαντικής με-
ρίδας ανθρώπων που βρίσκονται 
σε παραγωγική ηλικία και επιφέ-
ρει σημαντικά οικονομικά βάρη σε 
ασθενείς και στο σύστημα υγείας. 
Μια προσέγγιση για την αντιμετώ-
πιση της Οστεοαρθρίτιδας αλλά και 
γενικότερα άλλων εκφυλιστικών 
παθήσεων είναι ο συνδυασμός της 

Νανοϊατρικής και Νανοτεχνολογίας. 
Με στόχο την επίλυση των παρα-

πάνω θεμάτων, το Εργαστήριο LTFN 
συντονίζει και έχει την επιστημονι-
κή ευθύνη του ερευνητικού έργου 
ΝανοΑρθροΧόνδρος. Το έργο αυτό 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Συνεργασία του Εθνικού Στρατηγι-
κού Πλαισίου  Αναφοράς - ΕΣΠΑ  και 
ο συνολικός προϋπολογισμός του 
ανέρχεται στα 686.000 ευρώ. Στα 
πλαίσια του έργου, το Εργαστήριο 
LTFN συνεργάζεται με το Πανεπι-
στήμιο Πατρών και με δυο εταιρίες. 

Ο στόχος του ερευνητικού έρ-
γου ΝανοΑρθροΧόνδρος είναι η 
δημιουργία μιας νέας στρατηγικής 
μεθόδου/θεραπείας για την ανα-
γέννηση χόνδρου στην αρθρική 
περιοχή του γόνατος με την ανά-
πτυξη νανοβιομιμητικών σύνθετων 
ικριωμάτων, το συνδυασμό τους με 
πρωτεϊνικούς βιοενεργούς παράγο-
ντες και βλαστικά κύτταρα για να 
εξασφαλίσουν την προσέλκυση και 
τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων 
– στόχων, προάγοντας με αυτόν τον 
τρόπο την οστική αναγέννηση αλλά 
και τη χρήση καινοτόμων τεχνικών 
υψηλής διακριτικής ικανότητας για 
τη μελέτη των πρωτεϊνικών και 
κυτταρικών αλληλεπιδράσεων σε 
νανοκλίμακα, με επακόλουθο περι-
ορισμό των μελετών σε ζώα. Γενι-
κότερα, το ΝανοΑρθροΧόνδρος θα 
αποτελέσει τη βάση για την παρα-
γωγή εμφυτευμάτων από έξυπνα 
βιοϋλικά που επάγουν την τοπική 
αναγέννηση των κατεστραμμένων 
ιστών σε ποικίλες κλινικές εφαρμο-
γές στον τομέα της Αναγεννητικής 
Ιατρικής.

Tο LTFN καθοδηγεί την έρευνα
στα Οργανικά Ηλεκτρονικά 

Τα Οργανικά Ηλεκτρονικά (ΟΗ) αποτελούν τα τελευταία χρόνια 
έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της Νανοτεχνολογίας και μια επα-
ναστατική τεχνολογική δραστηριότητα με απεριόριστες εφαρμογές. Το 
Εργαστήριο LTFN έχει πολυετή εμπειρία στα ΟΗ και έχει συντονίσει και 
υλοποιήσει πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα σε θέματα τε-
χνολογίας, υλικών και διατάξεων.

Στις αρχές του 2011, το LTFN ξεκίνησε την υλοποίηση δύο εθνικών 
ερευνητικών έργων Συνεργασίας, με τίτλο «ΝανΟργανικ - Ανάπτυξη Να-
νοδομικών Οργανικών & Ανόργανων Υλικών και Υμενίων για την Παρα-
γωγή Οργανικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων» και «ΥΦΑΤΡΟΝΙΚ - Ανάπτυ-
ξη Ολοκληρωμένων Εύκαμπτων Κλωστοϋφαντουργικών & Ηλεκτρονικών 
Προϊόντων». Στα έργα συμμετέχουν ερευνητικοί φορείς όπως το Πανε-
πιστήμιο Πατρών και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και 
Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του ΙΤΕ (στο ΝανΟργανικ) 
και ελληνικοί βιομηχανικοί φορείς (στο ΝανΟργανικ: δυο εταιρίες και στο 
ΥΦΑΤΡΟΝΙΚ τέσσερις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας) που συνδυάζουν όλη 
την ελληνική αριστεία και τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα. 

Ο στόχος του ΝανΟργανικ είναι η δημιουργία μιας πλήρους τεχνολο-
γίας ΟΗ, η οποία περιλαμβάνει: α) την ανάπτυξη προηγμένων οργανικών 
ημιαγωγών, διαφανών ηλεκτροδίων και νανοδομικών υλικών φραγμού 
β) το συνδυασμό των τεχνολογιών εκτύπωσης και κενού για την ανάπτυ-
ξη οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων τόσο σε σκληρά όσο και σε εύ-
καμπτα υποστρώματα, όπως π.χ. οργανικών φωτοβολταϊκών στοιχείων 
(Σχήμα 3) και οργανικών κυκλωμάτων (OTFT) και γ) τη συμβατότητα των 
υλικών και των τεχνικών ανάπτυξης με διαδικασίες ευρείας κλίμακας και 
χαμηλού κόστους, με στόχο την άμεση εφαρμογή τους σε βιομηχανική 
κλίμακα για την κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων σε πολυμερικά υπο-
στρώματα. Η τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο ΝανΟργανικ θα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή άλλων ποικίλων οργανικών 
ηλεκτρονικών διατάξεων, όπως αισθητήρες, OLEDs, RFIDs κ.λπ.

Ο στόχος του ΥΦΑΤΡΟΝΙΚ είναι η ανάπτυξη πλήρους τεχνολογίας 
για την ενσωμάτωση εύκαμπτων οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων 
(ΟΦΔ) σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (π.χ. υφάσματα). Οι ΟΦΔ θα 
χαρακτηρίζονται τόσο από βελτιωμένες ιδιότητες για να διασφαλιστεί 
η λειτουργικότητά τους αλλά και από την απαραίτητη μηχανική αντοχή 
στην κάμψη και στην έκταση, έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν 
σε κλωστοϋφαντουργικά υλικά. Οι τεχνικές ενσωμάτωσης που θα ανα-
πτυχθούν θα είναι συμβατές με διαδικασίες μεγάλης κλίμακας και χαμη-
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λού κόστους, με στόχο την εφαρμογή 
τους σε βιομηχανική κλίμακα για την 
παραγωγή έξυπνων και λειτουργικών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 
ενδυμάτων για διάφορες χρήσεις. 

Τα ΝανΟργανικ και ΥΦΑΤΡΟΝΙΚ 
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 
Συνεργασίας του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου  Αναφοράς - ΕΣΠΑ  και ο συ-
νολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται 
στα 700.000 και στα 785.000 ευρώ 
περίπου αντιστοίχως. Τα έργα θα ολο-
κληρωθούν το Δεκέμβριο του 2013. 

Η Κεντρική Μακεδονία κέντρο δρά-
σεων στα Οργανικά Ηλεκτρονικά

Η σημαντικότητα των ερευνητικών 
δράσεων σε θέματα τεχνολογίας υλι-
κών και ΟΗ και η ανάγκη να συνερ-
γαστούν στενά οι ελληνικές  και οι 
ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες οδή-
γησαν στην έγκριση του ευρωπαϊκού 
έργου ROleMak (Reinforce Organic 
Electronics Research Potential in 
Kentriki Makedonia). Το έργο ROleMak 
ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2011 και 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
(FP7) με προϋπολογισμό 2,74 εκατ. 
ευρώ και με επιστημονικά υπεύθυνο 
του έργου τον καθ. Στ. Λογοθετίδη. Στο 
πλαίσιο του έργου συμμετέχουν πολλά 
από τα Εργαστήρια του Τμήματος Φυ-
σικής ΑΠΘ. Στο πλαίσιο του έργου, το 
Τμήμα Φυσικής συνεργάζεται με 4 πα-
νεπιστήμια, 3 εταιρίες και 3 ερευνητι-
κά ινστιτούτα από Γερμανία, Αγγλία & 
Γαλλία. 

Η χρηματοδότηση αυτή, στο πλαίσιο 
του έργου, στοχεύει στο να ενισχύσει 
την αριστεία στην περιοχή της Κεντρική 
Μακεδονία (ΚΜ) μέσα από τη βελτίωση 
των ερευνητικών υποδομών του ΑΠΘ 
στα ΟΗ και την ενίσχυση των συνερ-
γασιών του ΑΠΘ με άλλες ευρωπαϊκές 
ερευνητικές ομάδες στα ΟΗ. Επιπλέον, 
στο ΑΠΘ, στο πλαίσιο του έργου, απα-
σχολούνται διεθνώς αναγνωρισμένοι 
επιστήμονες στο πεδίο και ενισχύεται 

η έρευνα στα ΟΗ από το ήδη υπάρχον 
δυναμικό του. Στο πλαίσιο του έργου, 
η συνεργασία του ΑΠΘ με άλλους φο-
ρείς δίνει ευκαιρίες να αξιοποιηθούν 
τα αποτελέσματα έρευνας στα ΟΗ. Επι-
πλέον, διοργανώνονται συνέδρια και 
ημερίδες με στόχο την ενημέρωση της 

κοινωνίας στην περιοχή της ΚΜ σχετικά 
με τις εξελίξεις στα ΟΗ και τις επιχειρη-
ματικές ευκαιρίες που δίνονται. Ετσι, το 
έργο RΟleΜak αποτελεί ένα έργο «Τε-
χνολογικής Πνοής» για την Κεντρική 
Μακεδονία και εδραιώνει το σημαντικό 
ρόλο της στη Νοτιανατολική Ευρώπη. 

Cluster Οργανικών Ηλεκτρονικών 
στη Θεσσαλονίκη

Το Εργαστήριο LTFN, σε συνεργασία 
με άλλους 18 φορείς κι επιχειρήσεις 
της Ελλάδας, στοχεύει στη δημιουργία 
ενός cluster που θα δραστηριοποιηθεί 

Σύστημα εκτύπωσης υλικών για εύκαμπτα 
φωτοβολταϊκά στο Eργαστήριο LTFN.
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σ’ έναν από τους πλέον προηγμένους 
τομείς της τεχνολογίας, στα ΟΗ. Το 
cluster θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη 
και οι εφαρμογές με χρήση νανοτεχνο-
λογίας που θα επιδιώξει να αξιοποιή-
σει το cluster αφορούν την ενέργεια, 
το φωτισμό, τη βιοηλεκτρονική και τη 
βιοϊατρική, με τελικά προϊόντα π.χ. 
πλαστικά φωτοβολταϊκά που θα «ντύ-
νουν» το σπίτι, εύκαμπτες οθόνες, εύ-
καμπτες μπαταρίες, ακόμη και «έξυπνα 
υφάσματα».

Δραστηριότητες αξιοποίησης τε-
χνολογίας του LTFN & δικτύωση

Η δραστηριοποίηση του LTFN μέσα 
από ερευνητικά έργα, συμβόλαια πα-
ροχής υπηρεσιών και μεταφοράς ση-
μαντικού μέρους της τεχνολογίας που 
αναπτύχθηκε στο εργαστήριο, συνέ-
βαλε στην εδραίωση και την ανάπτυξη 
μακροχρόνιων συνεργασιών τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτές 
οι συνεργασίες του LTFN με ερευνητι-
κούς φορείς και επιχειρήσεις ενισχύ-
ουν τις δραστηριότητες μεταφοράς τε-
χνολογίας και εμπορικής αξιοποίησης 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η προβολή και διάχυση αποτελε-
σμάτων λαμβάνει χώρα μέσα από ορ-
γάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, 
εκθέσεις και διαγωνισμούς καινοτο-
μίας, όπως η συμμετοχή του LTFN  με 
θέμα Ανάπτυξη Εύκαμπτων Οργανικών 
φωτοβολταϊκών προκρίθηκε στην τελι-
κή φάση του διαγωνισμού «Η Ελλάδα 
Καινοτομεί» 2010-2011. Παράλληλα, 
το LTFN προστάτευσε τις τεχνολογίες 
που ανέπτυξε στα πλαίσια εθνικών και 
ευρωπαϊκών έργων με διπλώματα ευ-
ρεσιτεχνίας και τις εξελίσσει περαιτέρω 
μέσα από νέα ερευνητικά έργα. Στους 
στόχους του LTFN είναι και η εμπορι-
κή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας, που προέκυψαν από τις δρα-
στηριότητές του στα πλαίσια των ερευ-
νητικών έργων, μέσω της δημιουργίας 
μιας εταιρίας spin-off. 

Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο LTFN 

συντονίζει το NanoNet (www.nano-net.
gr), ένα ερευνητικό δίκτυο στη Νανο-
τεχνολογία και τη νανοβιοτεχνολογία. 
Το ΝanoNet αποτελεί μία πρωτοβου-
λία, που ξεκίνησε το 2003, για την 
προώθηση της συνεργασίας και της 
επικοινωνίας ερευνητικών, τεχνολογι-
κών και επιχειρηματικών φορέων που 
ενεργοποιούνται στον τομέα της Νανο-
τεχνολογίας και της Νανοβιοτεχνολογί-
ας. Tο δίκτυο συντονίζει τις υπηρεσίες 
των εργαστηρίων του ΑΠΘ, αλλά και 
άλλων εργαστηρίων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται 
στη Νανοτεχνολογία. Περισσότεροι 
από 350 φορείς από εργαστήρια σε 
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και 
εταιρίες από την Ελλάδα, την περιο-
χή των Βαλκανίων, την Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ συμμετέχουν ήδη στο δίκτυο, 
προάγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις 

προοπτικές έρευνας, συνεργασίας και 
χρηματοδότησης. 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του LTFN 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του Εργαστηρίου LTFN σχετίζονται με 
την εκπαίδευση σε προπτυχιακό αλλά 
κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπου-
δών. Συγκεκριμένα, το Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) στις «Νανοεπιστήμες & Νανοτε-
χνολογίες - Ν&Ν» (http://nn.physics.
auth.gr) ξεκίνησε το 2002-03 με τη 
χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στο 
πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ. Το ΔΠΜΣ Ν&Ν δι-
οργανώνεται από τα Τμήματα Φυσικής, 
Χημείας, Βιολογίας και το Γενικό Τμήμα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλε-
κτρονικής και το Ινστιτούτο Επιστήμης 

Υλικών του Δημόκριτου, καθώς και  με 
το Εθνικό Κέντρο Ερευνας & Τεχνολο-
γικής Ανάπτυξης.

Σκοπός του ΔΠΜΣ Ν&Ν είναι η υψη-
λού επιπέδου εκπαίδευση των ικανό-
τερων αποφοίτων θετικών επιστημών, 
πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών στις 
βασικές περιοχές των νανοεπιστημών 
και των νανοτεχνολογιών, καθώς και η 
παροχή δυνατοτήτων ανάπτυξης προσό-
ντων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέ-
ψουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις 
μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης επιστη-
μονικής, ερευνητικής, τεχνολογικής, 
οικονομικής και κοινωνικής πραγματι-
κότητας. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοι-
τήσει 111 νέοι επιστήμονες και πάνω 
από 20 έχουν συνεχίσει την εξειδίκευσή 
τους κάνοντας Διδακτορική Διατριβή και 
ασχολούνται σήμερα σε θέματα αιχμής 
των Νανοτεχνολογιών.

Οργάνωση διεθνών συνεδρίων, 
θερινών σχολείων & έκθεση 
νανοτεχνολογίας

Το Εργαστήριο LTFN, σε συνεργασία 
με το ΔΠΜΣ Ν&Ν, οργανώνουν διεθνή 
συνέδρια και ένα θερινό σχολείο σχε-
τικά με τη Νανοτεχνολογία και τα ΟΗ. 
Οι δράσεις αυτές μαζί με τη Διεθνή Εκ-
θεση Νανοτεχνολογίας αποτελούν το 
πολυγεγονός NANOTEXNOLOGY (www.
nanotexnology.com) που λαμβάνει 
χώρα τα δύο τελευταία χρόνια. Πιο συ-
γκεκριμένα, η NANOTEXNOLOGY περι-
λαμβάνει:

Τα διεθνή συνέδρια ISFOE, NN μαζί 
με το θερινό σχολείο ISSON διοργανώ-
νονται επί οκτώ συναπτά έτη στην περι-
οχή της Θεσσαλονίκης από το 2004 και 
έχουν πλέον καθιερωθεί ως τα σημα-
ντικότερα επιστημονικά γεγονότα στα 
πεδία των Νανοτεχνολογιών & Οργα-
νικών Ηλεκτρονικών στη ΝΑ Ευρώπη, 
αναδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
την αριστεία της Ελλάδας και ενδυνα-
μώνοντας, παράλληλα, το ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας 
σε αυτά. 

Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό στοιχείο 
που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο LTFN


