
 

 

 

 
 

Προς ηον  

Πρόεδρο και ηα μέλη ηοσ Τμήμαηος                        
  

Θεζζαλονίκη, 1 Μαρηίοσ 2011 

 

Τν Εργαζηήριο LTFN ηοσ Α.Π.Θ. θαη ε HELEXPO ΑΕ δηνξγαλώλνπλ ηελ ΝΑΝΟΤΔΦ 

2011, έλα πνιπγεγνλόο δηεζλώλ επηζηεκνληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ εθδειώζεσλ - εθζέζεσλ 

(Γηεζλήο Έθζεζε, Γηεζλή Σπλέδξηα & Σρνιεία ζηηο Ναλνηερλνινγίεο & Οξγαληθά 

Ζιεθηξνληθά) κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Αιεμάλδξεηαο Εώλεο Καηλνηνκίαο θαη άιισλ 

ειιεληθώλ θαη μέλσλ νξγαληζκώλ, ηνλ Ηνύιην ηνπ 2011 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΘ, ζηε 

Θεζζαινλίθε.  

Ζ NANOTEX 2011 θα περιλαμβάνει ηις ακόλοσθες κύριες εκδηλώζεις:  

 

1
st
 International Exhibition on Nanotechnologies & Organic 

Electronics ‘NANOTEX 2011 Expo’ 

Ζ ΝΑΝΟΤΕΧ 2011 Expo πξνζθέξεη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία ζπλάληεζεο 

κε ηε Βηνκεραλία ηεο Ναλνηερλνινγίαο θπξίσο από ηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ 

Δπξώπεο, όπσο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο ηεο λαλνηερλνινγίαο, ησλ νξγαληθώλ 

ειεθηξνληθώλ θαη εθαξκνγώλ ηνπο, Αθαδεκατθά θαη Δξεπλεηηθά Ηδξύκαηα πνπ αλαπηύζζνπλ θαη 

επηζπκνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο, θιπ. Οη επηζθέπηεο ζα κπνξνύλ λα 

δνπλ νιόθιεξν ην θάζκα ησλ ηερλνινγηώλ αηρκήο πνπ βαζίδνληαη ζηηο λαλνηερλνινγίεο θαζώο θαη λέα 

θαηλνηόκα πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αμηνπνίεζε ηνπο. (more) 

 

4th International Symposium for Organic Electronics 2011 (IS-

FOE11) from 10-13 July 2011 

Τν ISFOE-11 είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα δηεζλώο, 

ζηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία ησλ Δύθακπησλ Οξγαληθώλ Ζιεθηξνληθώλ. Ο ζθνπόο ηνπ ISFOE είλαη 

λα θέξεη θνληά επηζηήκνλεο θαη κεραληθνύο νη νπνίνη αζρνινύληαη κε ηελ έξεπλα, αλάπηπμε  θαη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ Δύθακπησλ Οξγαληθώλ Ζιεθηξνληθώλ,  ζπλδπάδνληαο εθηππσκέλα πιηθά, ζρεδηαζκό 

θπθισκάησλ, εύθακπηεο δηαηάμεηο, ελζσκαηώζεηο ζπζηεκάησλ, κεζόδνπο ζύλζεζεο θαη παξαγσγήο, 

εθαξκνγέο ζηελ ελέξγεηα, ηνλ θσηηζκό θαη νζόλεο απεηθόληζεο θιπ, θαη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. 

(more) 

8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies 

2011 (NN11) from July 12-15, 2011  

Τν Γηεζλώο αλαγλσξηζκέλν ζπλέδξην ζηηο Ν&Ν, ην NN11 απνηειεί ηελ εηήζηα 

ζπλάληεζε ησλ επηζηεκόλσλ, εξεπλεηώλ, κεραληθώλ θαη ησλ εηαηξεηώλ πνπ εηδηθεύνληαη θαη 

ελδηαθέξνληαη ζηα λέα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πεξηνρή 

ησλ Ν&Ν θαη θαιύπηνπλ ηα ειεθηξνληθά, ηελ ελέξγεηα, ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία, ηηο κεηαθνξέο, ηελ 

αζθάιεηα, ηελ εθπαίδεπζε θιπ . Τνλ πεξαζκέλν ρξόλν ην ΝΝ10 παξαθνινύζεζαλ πεξηζζόηεξνη από 

400 ζπκκεηέρνληεο από 35 ρώξεο (more) 

 

 5th International Summer School on N&N 2011 (ISSON11) at 9-16 

July 2011 

Τν ISSON11 ζηνρεύεη ζηελ εθπαίδεπζε λέσλ εξεπλεηώλ, απνθνίησλ ΑΔΗ θαη 

ζηειερώλ εξεπλεηηθώλ θαη παξαγσγηθώλ θνξέσλ ζηνπο ηνκείο ησλ λαλνηερλνινγηώλ, νξγαληθώλ 

ειεθηξνληθώλ θαη λαλν-ηαηξηθήο. Πεξηζζόηεξνη από 60 ζπκκεηέρνληεο αλακέλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ 

θέηνο ζην ISSON. (more) 

http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=1843
http://isfoe.physics.auth.gr/
http://nnconf.physics.auth.gr/
http://nnconf.physics.auth.gr/isson.html


 

 

 

 

Τα δηεζλή ζπλέδξηα NN11, IFOE11 θαη ζρνιείν ISSON11, δηνξγαλώλνληαη ζπλερώο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο από ην 2004 θαη έρνπλ θαζηεξσζεί σο ηα ζεκαληηθόηεξα 

επηζηεκνληθά γεγνλόηα ζηα πεδία ησλ Ναλνηερλνινγηώλ ζηελ ΝΑ Δπξώπε αλαδεηθλύνληαο 

θαη ηελ αξηζηεία ηεο ρώξαο καο ζε απηά. Ζ δηνξγάλσζε θαη ηεο ΝΑΝΟΤΕΧ 2011 Expo ζηελ 

Διιάδα, ζα ελδπλακώζεη επηπιένλ ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ρώξα καο ζηα 

ξαγδαία αλαπηπζζόκελα πεδία ησλ Ναλνηερλνινγηώλ & Οξγαληθώλ Ζιεθηξνληθώλ. Ζ 

NANOTEX 2011 αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ην κέζν γηα ηελ αλάδεημε ηερλνινγηθώλ - 

θαηλνηνκηθώλ θαη επελδπηηθώλ επθαηξηώλ ζηε ΝΑ Δπξώπε θαη ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ 

ζε απηνύο ηνπο ηνκείο. Ο εληνπηζκόο επθαηξηώλ ζπλεξγαζίαο θαη νη πξννπηηθέο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπο κέζα από επηζηεκνληθέο - ηερλνινγηθέο αιιά θαη επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο 

είλαη πνιύ ζεκαληηθόο θαζώο: α) ειιεληθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό 

ξόιν θαη θαζνδεγνύλ ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία ζηελ Δπξώπε ζε απηά ηα πεδία θαη β) ε 

αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο πνπ πξνθύπηνπλ από απηά ηα 

πεδία & ηερλνινγίεο απνηειεί κηα κεγάιε πξόθιεζε γηα άκεζε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ηεο ρώξαο καο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε NANOTEX 2011 κπνξείηε λα βξείηε 

ζηελ Ηζηνζειίδα http://www.nanotex4.com/. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα ζέιακε λα ζαο πξνζθαιέζνπκε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ ΝΑΝΟΤΔΦ 

2011 θαη λα πξνσζήζεηε ηελ ζρεηηθή πιεξνθνξία ζε όια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνύ ζαο. Πέξα 

από ηε ζπκκεηνρή ζηα Σπλέδξηα θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ε παξνπζία ησλ 

εξγαζηεξίσλ ή ηνπ νξγαληζκνύ ζαο ζηελ Έθζεζε κέζα από ηελ πξνβνιή ησλ θαηλνηόκσλ 

δξάζεσλ, ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηνπ Τκήκαηνο/ Παλεπηζηεκίνπ. 

Με ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έθζεζε ζα δνζνύλ επθαηξίεο γηα αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο ζαο θαζώο θαη ε αλάπηπμε λέσλ ζπλεξγαζηώλ κέζα από ηα πνιιαπιά γεγνλόηα 

θαη ηηο εθδειώζεηο πξνώζεζεο πνπ ζα ηξέρνπλ παξάιιεια κε ηα δηεζλή ζπλέδξηα θαη ηελ 

έθζεζε.  

Δπηπιένλ, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη εθθξεκεί ην αίηεκα ηεο Οξγαλσηηθήο 

Δπηηξνπήο πξνο ηα Υπνπξγεία Παηδείαο, Αλάπηπμεο θαη Δλέξγεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο θαηά ην ήκηζπ ηεο ζπκκεηνρήο 

Διιεληθώλ θνξέσλ ζηελ Έθζεζε. Οη ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ κε ηα ηξία ππνπξγεία θαη ην 

Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ αλέδεημαλ όηη ε ΝΑΝΟΤΔΦ 2011 κπνξεί λα απνηειέζεη κηα Εθνική 

προζπάθεια και εσκαιρία όρη κόλν ηεο αλάδεημεο θαη πξνώζεζεο ηεο Διιεληθήο αξηζηείαο 

θαη ηερλνινγίαο ζηα αληίζηνηρα πεδία αιιά ηδηαίηεξα λα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπο.  

Ζ παξνπζία ηνπ νξγαληζκνύ ζαο ζηελ ΝΑΝΟΤΔΦ 2011, ζα ηνλίζεη ηε ζεκαζία πινπνίεζεο 

ηέηνησλ γεγνλόησλ ηδηαίηεξα απηή ηελ δύζθνιε πεξίνδν γηα ηελ ρώξα καο, ζα δώζεη ηελ 

επθαηξία λα μεθηλήζνπλ λέεο επηζηεκνληθέο - εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη ηελ δπλαηόηεηα λα 

ζαο θηινμελήζνπκε ζηελ όκνξθε Θεζζαινλίθε.  

Με εθηίκεζε, 

 

 

Πάξηο Μαπξίδεο                                                 Καζ. Σ. Λνγνζεηίδεο 
Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο 
HELEXPO AE 

Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ναλνηερλνινγίαο, 
Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο  

ISFOE11, NN11, ISSON11 
 

http://www.nanotex4.com/

