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Βιογραφικό σημείωμα 

 

Ο Κώςτασ Φωτάκθσ ορίςτθκε Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ τον Ιανουάριο του 2015. 

Από το 2011 ιταν Πρόεδροσ του Ιδρφματοσ Τεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΤΕ). Επίςθσ ζχει υπθρετιςει ωσ 

Διευκυντισ του Ινςτιτοφτου Ηλεκτρονικισ Δομισ και Λζιηερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ (1997-2013). ΕίναιΚακθγθτισ 

Φυςικισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. Επίςθσ, εκτζλεςε χρζθ Συντονιςτι τθσ Συνόδου των Προζδρων των 

Ερευνθτικών Κζντρων από τον Ιοφλιο του2012 ζωσ τον Δεκζμβριο του 2013. 

Από το 1990, διευκφνει τθν Ευρωπαϊκι Εγκατάςταςθ Λζιηερ που λειτουργεί ςτο ΙΤΕ και περιλαμβάνει 

26επιλεγμζνα Εργαςτιρια Λζιηερ από χώρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ. Ζχει διατελζςει Πρόεδροστου Επιςτθμονικοφ 

Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ «Δθμόκριτοσ» (1994-97) και μζλοσΕκνικών και Ευρωπαϊκών Επιτροπών 

εμπειρογνωμόνων για κζματα επιςτθμονικισπολιτικισ όπωσ το 

EuropeanStrategyForumforResearchInfrastructures (ESFRI).Από το 2010 ςυμμετζχει ςτθν Ομάδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (highlevelgroupofexperts) που αξιολογεί ςυνολικά το Πρόγραμμα Πλαίςιο για 

Ζρευνα και Τεχνολογίακαι διαμορφώνει τισ προτεραιότθτεσ για τθν Ευρώπθ του 2020.Επίςθσ είναι 

Πρόεδροσ ςτθ Συμβουλευτικι Ομάδα(AdvisoryGroup) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με τισ Ερευνθτικζσ 

Υποδομζσ και ζχει προεδρεφςει ςτθν Ομάδα Ειδικών (ExpertsGroup) για τον προςδιοριςμό του ρόλου των 

Πανεπιςτθμίων και Ερευνθτικών Οργανιςμών ςτθν ςτρατθγικι τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ» για τθν 

Περιφερειακι Ανάπτυξθ. 

Τα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα εμπίπτουν ςτουσ τομείσ τθσ Φωτονικισ(Photonics) και Φαςματοςκοπίασ 

Λζιηερ, με ζμφαςθ ςτισ εφαρμογζσ Λζιηερ για τθνκατεργαςία και διάγνωςθ υλικών. Ζχει διοργανώςει ι 

ςυνδιοργανώςει πολλάδιεκνι επιςτθμονικά ςυνζδρια και είναι μζλοσ πολλών διεκνών 

επιςτθμονικώνεπιτροπών ςυνεδρίων. Ζχει περιςςότερεσ από 300 δθμοςιεφςεισ και περιςςότερεσ 

από7000 αναφορζσ, κυρίωσ ςτον τομζατθσ Φωτονικισ και ςχετικών εφαρμογών. Είναι εκδότθσ ι μετζχει 

ςτθν εκδοτικιομάδα διαφόρων διεκνών επιςτθμονικών περιοδικών και είναι ςυ-ςυγγραφζασ ιςυν-

εκδότθσ τεςςάρων επιςτθμονικών βιβλίων παγκόςμιασ κυκλοφορίασ. 



Το 2004 ζλαβε το «Βραβείο Ηγεςίασ» (“LeadershipAward”) τθσ ΑμερικανικισΕταιρείασ Οπτικισ 

(OpticalSocietyofAmerica – OSA) «..για δεκαετι θγετικό ρόλο, καιπροςωπικι ερευνθτικι ςυμβολι ςτον 

τομζα των εφαρμογών λζιηερ ςτθ ςυντιρθςθζργων τζχνθσ και για τον θγετικό του ρόλο ςτθν κακιζρωςθ 

και κακοδιγθςθ τθσ επιςτθμονικισ αριςτείασ ςτα προγράμματα επιςτιμθσ των λζιηερ ςτο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ». 

Το2005-6 επελζγθ ωσ SpringerProfessor ςτο Πανεπιςτιμιο Καλιφόρνιασ, Μπζρκλεχ.Ζχει επίςθσ εκλεγεί 

ωσ ιςόβιο μζλοσ και Fellow τθσ OSA και ζχει διατελζςει μζλοστθσ Επιτροπισ Επιλογισ των Fellows τθσ 

Ευρωπαϊκισ Εταιρείασ Οπτικισ (EuropeanOpticalSociety – EOS). Το 2010 ζγινε Επίτιμοσ Διδάκτωρ του 

Πανεπιςτθμίου τθσ Μαςςαλίασ. 


