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το πλαίςιο τθσ παρουςίαςθσ κα αναφερκοφν πρωτόκολλα ςυναρμολόγθςθσ φωτοενεργϊν
νανοδομϊν με ζμφαςθ ςε αυτά που επιτελοφνται μζςω ςυναρμογισ οργανικϊν μοριακϊν
υπομονάδων (δότεσ θλεκτρονίων) και οργανομεταλλικϊν ενϊςεων (δζκτεσ θλεκτρονίων)
προκακοριςμζνθσ γεωμετρίασ. Θα ςυηθτθκοφν προςπάκειεσ που ςτοχεφουν ςτθν καταςκευι
τεχνθτϊν ικριωμάτων φωτοςυλλεκτϊν (BODIPY dyes) που απορροφοφν ςτο ορατό φάςμα για τθν
κατανόθςθ των φυςικϊν φωτοβολταïκϊν (φωτοςφνκεςθ). Θα ςυηθτθκοφν επίςθσ τρόποι
εγκλειςμοφ κατάλλθλων φωτοενεργϊν / φωτοδραςτικϊν “μετατροπζων” ςτισ κοιλότθτεσ των
παραπάνω υπερδομϊν με ςκοπό τθν μεταφορά / μετατροπι τθσ ενζργειασ του φωτόσ για πικανζσ
εφαρμογζσ.

υνοπτικό βιογραφικό
Ο Δρ. Γεϊργιοσ Πιςτόλθσ είναι Ερευνθτισ Α και Διευκυντισ του Εργαςτθρίου Ηλεκτρονικισ
Φαςματοςκοπίασ – Εφαρμογζσ ςε Νανοςυςτιματα και Τπερμοριακζσ Δομζσ – του Ινςτιτοφτου
Φυςικοχθμείασ του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ». Σο 1986 ζλαβε το πτυχίο Χθμείασ από το
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Μετά τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν του υποχρεϊςεων το 1989
εντάχκθκε με υποτροφία ςτθν υπό τον Δρ. Χατηοφδθ ομάδα Δομικισ και Τπερμοριακισ Χθμείασ
του Ινςτιτοφτου Φυςικοχθμείασ του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ» όπου και εργάςτθκε ςε φωτοχρωμικά

υπερμοριακά υλικά ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ του διατριβισ. Σο 1994
αναγορεφκθκε Διδάκτωρ Χθμείασ από το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Από το 1994 ζωσ το 2003
εργάςτθκε ωσ μεταδιδακτορικόσ ερευνθτισ ςε ςτενι ςυνεργαςία με τον Δρ. Άγγελο Μάλλιαρθ
υπεφκυνο του Εργαςτθρίου Φαςματοςκοπίασ Οργανωμζνων Μοριακϊν υςτθμάτων του ΕΚΕΦΕ
«Δ». Κατά τθν χρονικι περίοδο 1999-2002 και για τακτά διαςτιματα διετζλεςε επιςκζπτθσ
Ερευνθτισ ςτο Ινςτιτοφτου υνκετικϊν Πολυμερικϊν Τλικϊν τθσ Ρωςικισ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν
ςτθν Μόςχα. το διάςτθμα 2000-2003 υπθρζτθςε ςτο Σμιμα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ των
Τλικϊν του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων από τθν κζςθ του Επίκουρου Κακθγθτι του Νόμου/407. Σο
2003 προςελιφκθ ωσ Ερευνθτισ Γ’ ςτο Ινςτιτοφτο Φυςικοχθμείασ του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ». Η
εξζλιξι του ςτισ βακμίδεσ Ερευνθτι Β’ κα Α’ ζγινε αντίςτοιχα τα ζτθ 2006 και 2011.
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Ζχει δθμοςιεφςει περιςςότερα από 40 άρκρα ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά και 30
ανακοινϊςεισ ςε υνζδρια. Ζχει δϊςει αρκετζσ διαλζξεισ κατόπιν προςκλιςεωσ ςε Πανεπιςτιμια
και Ερευνθτικά Ιδρφματα ςε Ελλάδα και Εξωτερικό.
Σα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα περιλαμβάνουν διάφορα ηθτιματα πολφπλοκων χθμικϊν

ςυςτθμάτων όπωσ ,
•

φυςικοχθμικόσ χαρακτθριςμόσ-με ζμφαςθ ςτο πεδίο μελετϊν φωτοφυςικϊν και φωτοχθμικϊν
διεργαςιϊν- οργανωμζνων νανοδομϊν π.χ., μικκφλια, κυκλοδεξτρίνεσ, λιπίδια, πολυμερι και
δενδριμερι.

• χριςθ αιςκθτιρων (sensors) και διακοπτϊν (switches) φκοριςμοφ με ςκοπό τθν επιςιμανςθ
μοριακϊν και μακρομοριακϊν αναγνωρίςεων.
• δομι, ςτακερότθτα, δυναμικι, και μθχανιςμοί αυτοςυναρμολόγθςθσ (self-assembly)
υπερδομϊν• Κινθτικι και κερμοδυναμικι φωτοεπαγόμενων αντιδράςεων ιςομεριςμοφ που λειτουργοφν
αντιςτρεπτά και κα μποροφςαν να αποτελζςουν τθν βάςθ για μοριακζσ μθχανζσ.
•

Χαρακτθριςμόσ και Ιδιότθτεσ Φωτονικϊν Πολυμερϊν - Μοριακϊν Δικτφων και εφαρμογζσ
αυτϊν ςε οργανικζσ διόδουσ εκπομπισ φωτόσ και οπτικι λικογραφία.

Οι πλζον πρόςφατεσ κατευκφνςεισ τθσ ζρευνασ του εςτιάηονται ςτο ςχεδιαςμό, ςτθ ςφνκεςθ και
ςτθν ανάπτυξθ ςτιβαρϊν και ακλόνθτων φωτονικϊν μεταλλο-υπερμοριακϊν αρχιτεκτονικϊν με
κακοριςμζνα ςχιματα και μεγζκθ ικανά να μιμοφνται ικριϊματα φωτοςυλλεκτϊν που υπάρχουν
ςτθ φφςθ (φυςικά φωτοβολταïκά). Διερευνϊνται επίςθσ τρόποι μετατροπισ ι αναβάκμιςθσ τθσ
ενζργειασ του φωτόσ για πικανζσ εφαρμογζσ.

