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Η συζήτηση για την εκμετάλλευση του γραφενίου στο ΗΒ 

Τι είναι το Γραφένιο ; 

Το γραφένιο αποτελεί το πρώτο υλικό δύο διαστάσεων (2Δ) στον κόσμο, είναι 

200 φορές πιο δυνατό από το ατσάλι και 1 εκατομμύριο φορές πιο λεπτό από την 

ανθρώπινη τρίχα. Εκατομμύρια λεπτά στρώματα γραφενίου σχηματίζουν τον γραφίτη 

που όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει στα μολύβια μας. Συντελείται από ένα εξαγωνικό 

πλέγμα άνθρακα σε διάρθρωση κηρήθρας ενώ ο ατομικός του αριθμός ανέρχεται στο 

μόλις ένα άτομο γραφενίου και είναι αγώγιμο τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στη 

θερμότητα.
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Ανακάλυψη Γραφενίου 

To 2004, οι καθηγητές Andre Geim και  Kostya Novoselov του Πανεπιστημίου 

του Μάντσεστερ κατάφεραν να απομονώσουν το γραφένιο. Σημειώνουμε βέβαια πως 

έρευνες γύρω από το γραφένιο συναντώνται ήδη από το 1947, ενώ η πρώτη αναφορά στο 

ίδιο γίνεται το 1987.
2
Το 2010 οι δύο αυτοί επιστήμονες έλαβαν τον βραβείο Νόμπελ 

Φυσικής  για αυτήν τους την ανακάλυψη
3
 ενώ  το 2016 η πόλη του Μάντσεστερ 

ορίστηκε ως η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Πόλη.
4
 

Χρήση Γραφενίου  

Το γραφένιο εντάσσεται στο γενικότερο τομέα της νανοτεχνολογίας και  

χρησιμοποιείται ήδη για τη δημιουργία μεμβρανών, ηλεκτρονικών συσκευών (οθόνες 

smartphones), συνθετικών υλικών, αισθητήρων κ.α. Εκτιμάται ότι μελλοντικά ίσως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρονικών αυτοκινήτων ή ακόμα και τον 

καθαρισμό του νερού.  

Υποδομή Γραφενίου  
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Χαρακτηριζόμενη η πόλη του Μάντσεστερ ως η πόλη του γραφενίου γίνεται 

εύκολα αντιληπτή η σημασία και η διάσταση που αρχίζει να παίρνει αυτό το υλικό για 

την οικονομία και την επιστημονική κοινότητα του Ην. Βασιλείου. Περισσότεροι από 

200 ερευνητές ασχολούνται με το γραφένιο στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ ενώ 

ακόμη δομές όμως το Εθνικό Ινστιτούτο Γραφενίου(NGI) και το Ινστιτούτο Καινοτομίας 

και Μηχανικής Γραφενίου(GEIC-αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως το 2018) 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις ύψους  61 και 60 εκ. λιρών αντίστοιχα. Λειτουργεί ακόμη το 

Κέντρο Διδακτορικής Εκπαίδευσης Γραφενίου και το Ινστιτούτο Sir Henry Royce για 

εξελιγμένα υλικά όπου αναμένεται και αυτό να λειτουργήσει σύντομα αγγίζοντας 

προϋπολογισμό 235 εκ. λιρών.
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Συζήτηση για το Γραφένιο
6,7

 

Όπως είναι αναμενόμενο μια τέτοια ανακάλυψη έχει δημιουργήσει έντονη 

συζήτηση και προβληματισμό σχετικά με την εμπορευματοποίηση και χρήση του υλικού. 

Σε συζητήσεις λοιπόν που έλαβαν χώρα (26/4/2016 και 13/9/2016) στην Επιτροπή 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων με προσκεκλημένους 

ανθρώπους κλειδιά τόσο της αγοράς όσο και της επιστημονικής κοινότητας καθώς και 

εκπροσώπους οικείων κυβερνητικών θεσμών εκφράστηκαν οι παρακάτω θέσεις: 

Εκπρόσωποι της αγοράς αναρωτήθηκαν γιατί το γραφένιο δεν έχει ακόμα 

εμπορευματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό έτσι ώστε να αποφέρει το επιθυμητό κέρδος. 

Σημείωσαν πως η πλειοψηφία των προϊόντων γραφενίου χρησιμοποιείται στα 

πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα και όχι στην πραγματική αγορά, ενώ άφησαν 

υπόνοιες πως το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ δεν διευκόλυνε την εμπορευματοποίηση 

του. Επίσης, εξέφρασαν  τη δυσαρέσκειά τους για την συνεργασία του Πανεπιστημίου με 

την ταϊβανέζικη εταιρεία BGT Materials Limited, μέσω κοινής εταιρείας η οποία εδρεύει 

στο Μάντσεστερ και το Πανεπιστήμιο είναι εκ των μετόχων της, σημείωσαν τη ανάγκη 

τυποποίησης του γραφενίου, σχολίασαν την μειωμένη δράση σχετικά με την 

πιστοποίηση των σχετικών ευρεσιτεχνιών και τέλος αναφέρθηκαν στο γεγονός πως 

αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από την εκμετάλλευση της παρούσας 

τεχνογνωσίας ελέω της υψηλής τιμολόγησης για την παροχή της. 

Εκπρόσωποι των κυβερνητικών θεσμών σημείωσαν πως το Υπουργείο 

Πανεπιστημίων και Επιστήμης έχει επενδύσει 120 εκ. λίρες στην έρευνα και ανάπτυξη 

του γραφενίου. Επιπροσθέτως,  χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη του 
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γραφενίου προέρχεται τόσο από ευρωπαϊκά κονδύλια ( Horizon 2020) όσο και από ξένα 

ιδιωτικά κεφάλαια (Μasdar, ενεργειακή εταιρεία που εδρεύει στο Άμπου-Ντάμπι ). 

Στην αντίπερα όχθη, οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου όσο και του NGI 

υπεραμύνθηκαν των θέσεων και της πολιτικής τους λέγοντας πως  οι ίδιοι είναι 

υπεύθυνοι για την έρευνα και τη βελτιστοποίηση του προϊόντος και όχι τόσο για την 

προώθηση και εμπορευματοποίηση του. Ενεργό ρόλο σε αυτό το κομμάτι αναμένεται να 

έχει το GEIC με την ενεργοποίησή του το 2018. Σημείωσαν πως όντας μια πολύ νέα 

ακόμη ανακάλυψη το γραφένιο αναμένεται να αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα σε 

βάθος δεκαπενταετίας. Το Πανεπιστήμιο άλλωστε έλαβε αυξημένη επιχορήγηση αμέσως 

μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ το 2010. Ξεκαθάρισαν πως ήδη επεξεργάζονται 

περισσότερα από 65 projects σε συνεργασία με το NGI και 47 εταιρείες  ενώ υπάρχουν 

περίπου 7.600 συμφωνίες πνευματικής ευρεσιτεχνίας  του NGI με επιχειρήσεις για τον 

χειρισμό προϊόντων γραφενίου εκ των οποίων το 1/3 είναι με μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και πως λαμβάνουν γύρω στις 900 αιτήσεις πληροφοριών κάθε χρόνο (σημειώνουμε εδώ 

πως το NGI κοστολογεί 30-50 χιλ. λίρες μια ‘γρήγορη ματιά’ στα δεδομένα του και 1εκ. 

λίρες τη συμφωνία 3 έως 5 ετών για τον χαρακτηρισμό κάποιου ως στρατηγικού εταίρου 

με τα ανάλογα πλεονεκτήματα).  Αναρωτήθηκαν μάλιστα ρητορικώς  αν θα έπρεπε να 

επικεντρωθούν στην εμπορευματοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας παραβλέποντας 

έτσι τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης του προϊόντος. Υπογράμμισαν την έλλειψη 

τυποποίησης του γραφενίου ως μια αδυναμία του συστήματος και έναν προβληματισμό 

της ακαδημαϊκής κοινότητας ως προς τη χρησιμότητα δημοσιοποίησης ή τυποποίησης 

της γνώσης. Θεωρούν πως ενισχύουν την επιχειρηματικότητα προτρέποντας ακόμη και 

μαθητές τους να επενδύσουν σε νέες επιχειρήσεις ενώ καθιστούν σαφές πως 

συνεργαζόμενοι με εταιρείες συνεχίζουν να διατηρούν δικαιώματα επί των 

ευρεσιτεχνιών και αποκλείουν τη συνεργασία με διαφορετικές εταιρείες επί παρόμοιων 

προϊόντων. Τέλος ισχυρίσθηκαν πως η εμπορευματοποίηση του θα αυξηθεί μόλις 

ισχυρές και καταξιωμένες εταιρείες ασχοληθούν μαζί του εν αντιθέσει με τους ειδικούς 

της αγοράς που θεωρούν προϋπόθεση την εμπορευματοποίησή του για να προσελκύσει 

το ενδιαφέρων των εταιρειών αυτών. 

Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας στο Ην.Βασίλειο – Γραφένιο
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Σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες Taylor Wessing Global Intellectual Property 

και US Chamber of Commerce International IP, οι οποίοι αξιολογούν τομείς όπως τα 

πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα , διεθνείς 

συνθήκες κ.α., το Ην.Βασίλειο κατατάσσεται 3
ο
 και 2

ο
 αντιστοίχως. 
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Το 2014 το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ην.Βασιλείου δέχθηκε 23 χιλ. 

αιτήσεις για κατοχύρωση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, ενώ ακόμη χαρακτηρίζεται ως 

χαμηλού κόστους και αξιόλογης σχέσης ποιότητας και τιμής. 

Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ αναφέρθηκαν στο γεγονός 

πως χρειάζονται 500.000 λίρες το χρόνο για την εξασφάλιση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας 

των υλικών γραφενίου 2Δ, καθώς το κόστος για 1 ένα μόλις προϊόν ανέρχεται στις 

50.000 λίρες. Επομένως δεν γίνεται να κατηγορηθούν για έλλειψη ευρεσιτεχνιών και να 

συγκρίνονται με αγορές όπως της Κίνας και των Η.Π.Α με βάση τα προϊόντα που έχουν 

κατοχυρωθεί, καθώς το Ην.Βασίλειο τείνει να είναι πιο επιλεκτικό σε αυτό το θέμα, ενώ 

οι άλλες χώρες είτε επιδιώκουν μαζική παραγωγή αμφιβόλου ποιότητας και 

χρησιμότητας ευρεσιτεχνιών (βλ. Κίνα) είτε μαστίζονται από πληθώρα αντιγραφόμενων 

ευρεσιτεχνιών (βλ. Η.Π.Α και patent trolls). 

 Έλληνες στο Manchester που ασχολούνται με το γραφένιο  

1. Luke Georghiou – Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, Αντιπρόεδρος στον τομέα 

Έρευνας και Καινοτομίας 
11

(με επιφύλαξη) 

2. Κώστας Κωσταρέλλος- Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, Καθηγητής Νάνο-

ιατρικής
12

.(Συνεντεύξεις του
13,14

)  

3. Αντώνης Οικονόμου
15

 - Ερευνητής και  συνιδρυτής της Eksagon Group Ltd 

4. Θανάσης Γεωργίου - Ερευνητής και συνιδρυτής της Eksagon Group Ltd 
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http://www.mbs.ac.uk/research/people/profiles/luke.georghiou  
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 https://www.research.manchester.ac.uk/portal/kostas.kostarelos.html  
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 http://fractalart.gr/kostas-kostarelos/  
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 http://www.kathimerini.gr/761636/article/proswpa/synentey3eis/kwstas-kwstarelos-ligo-pio-iapwnes-
8a-h8ela-na-hmastan  
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https://mec.portals.mbs.ac.uk/Enterpriseactivities/Competitions/Competitionsnews/tabid/175/ArticleI
D/138/ArtMID/569/Entrepreneurial-graphene-scientist-sets-the-standard.aspx 
https://connect.innovateuk.org/web/antonis.oikonomou  
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