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Ερευνητικό έργο 

Η ερευνητική μου δραστηριότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη υλικών στην μορφή 

λεπτών υμενίων και τον χαρακτηρισμό τους με ηλεκτρονική μικροσκοπία, οπτικές 

και ηλεκτρικές μεθόδους. Οι κατηγορίες υλικών με εφαρμογές στην 

μικροηλεκτρονική και την οπτοηλεκτρονική, με τις οποίες έχω ασχοληθεί 

περιλαμβάνουν τις παρακάτω: 

Οξείδια δύστηκτων μετάλλων, μεταλλικά πυριτίδια, λεπτά υμένια για οπτικά 

φίλτρα, πυρίτιο, κράματα SiGe, οξείδια υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς, νανοδομές 

μετάλλων, νανοδομές ημιαγωγών και οξειδίων. 

Έχω συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ύψους 8 

εκατομμυρίων ευρώ και έχω διευθύνει ως επιστημονικός υπεύθυνος  προγράμματα 

ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. 

Από την παραπάνω ερευνητική μου δραστηριότητα έχουν προκύψει 103 

επιστημονικές δημοσιεύσεις και περισσότερες από 60 ανακοινώσεις σε συνέδρια 

(1700 ετεροαναφορές, h index 23)  καθώς και αρκετές εκατοντάδες τεχνικές 

αναφορές και μελέτες. 

Λειτουργικό έργο 

Από το 1988, ως υπεύθυνος του εργαστηρίου ηλεκτρονικής μικροσκοπίας του 

Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών, έχω την ευθύνη συντήρησης, καλής λειτουργίας και 

επέκτασης των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων σάρωσης και διέλευσης καθώς και την 

εκπαίδευση μεταπτυχιακών σπουδαστών του ΙΕΥ στη χρήση τους. Το εργαστήριο 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας επεκτάθηκε και εξοπλίστηκε με νέα συστήματα (TEM 

1992, EDX 1997, EELS 2001, SEM 2008, ΤΕΜ 2019), ώστε να γίνει το μοναδικό 

αναλυτικό εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας στην Ελλάδα. 

Στα πλαίσια αυτής της υπευθυνότητας, παρέχω υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας σε βιομηχανίες, και άλλους φορείς με σκοπό την διασφάλιση 

ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής. Επιπλέον, προσφέρω 



ερευνητικές υπηρεσίες σε βιομηχανίες και ερευνητικούς φορείς με σκοπό την 

ανάπτυξη και χαρακτηρισμό νέων υλικών. 

Το 2005 ίδρυσα την spin-off εταιρεία ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΕ που εδρεύει στο Τεχνολογικό 

Πάρκο Αττικής και έχει ως αντικείμενο την ανίχνευση αμιάντου και άλλων 

επικίνδυνων υλικών και την μελέτη αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν 

από αυτά.  
Εκπαιδευτικό έργο 

Έχω επιβλέψει την εργασία αρκετών μεταπτυχιακών φοιτητών και 

μεταδιδακτορικών συνεργατών και έχω διδάξει επί σειρά ετών μαθήματα σε 

πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Επιπλέον, έχω δώσει πολλές εκλαϊκευτικές διαλέξεις και συνεντεύξεις στον έντυπο 

και ηλεκτρονικό τύπο για την επικινδυνότητα και την αντιμετώπιση του αμιάντου.    

 

 

 

 


