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Ο Δρ. Γαβριήλ Παντελιάς συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας από τον Ιανουάριο του 2018. 

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Φυσικών 

Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») και Διευθυντής του 

Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων καθώς 

και του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & 

Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του «Δημόκριτου». 

Ο Δρ. Γ. Παντελιάς είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (1974) με πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Υγειοφυσική από το Κέντρο 
Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος» (1976). Κατέχει επίσης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών 
(M.Sc.) στη Ραδιοβιολογία και Υγειοφυσική (1979) καθώς και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στη 
Ραδιοβιολογία και Βιοφυσική (1984) από το Πανεπιστήμιο του Rochester των ΗΠΑ (University 
of Rochester, School of Medicine and Dentistry, Rochester N.Y., USA). Για τις σπουδές και το 
επιστημονικό του έργο του έχουν απονεμηθεί υποτροφίες, βραβεία και διακρίσεις. 

Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο San 
Francisco των ΗΠΑ  (Postdoctoral Research Radiobiologist, Laboratory of Radiobiology and 
Environmental Health, University of California San Francisco, USA), και ως επίκουρος καθηγητής 
στο πανεπιστήμιο Thomas Jefferson στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ (Assistant Professor, 
Department of Radiation Oncology and Nuclear Medicine, Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA, USA). Στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» υπηρέτησε ως Ερευνητής Β’ βαθμίδας (1988) 
και Α’ βαθμίδας (1993), διετέλεσε Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας του Κέντρου (2005 – 2017) και 
προϊστάμενος του Εργαστηρίου Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας και Κυτταρογενετικής του 
ΙΠΡΕΤΕΑ.  

 Ο Δρ. Γ. Παντελιάς είναι εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και 
έχει αναλάβει διάφορες αποστολές στο εξωτερικό για θέματα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και 
αναπτυξιακά στους τομείς της Ραδιοβιολογίας, Βιολογικής Δοσιμετρίας, Ακτινοπροστασίας και 
ασφαλούς χρήσης ραδιενεργών πηγών. Επίσης, έχει αναγνωρισθεί από την Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας ως «Υπεύθυνος Εμπειρογνώμονας Προγράμματος Ακτινοπροστασίας» 
βάσει του  θεσμικού πλαισίου που διέπει τον Εθνικό Κανονισμό Ακτινοπροστασίας (ΦΕΚ 216Β 
6/3/2001, εδάφιο 1.1.7.1.2).  

Εκπροσώπησε για πολλά έτη το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στη Συντονιστική Επιτροπή του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ιατρική Φυσική – 
Ακτινοφυσική» και ήταν συντονιστής του μεταπτυχιακού μαθήματος «Βιολογικές Επιδράσεις 



Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη δράση των 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών διαφορετικών ποιοτήτων στο μοριακό (DNA), χρωμοσωματικό και 
κυτταρικό επίπεδο για την κατανόηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης των ακτινοβολιών με 
τη ζώσα ύλη και την επαγωγή χρωμοσωματικών αλλοιώσεων, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα 
συνδέονται με τους μηχανισμούς καρκινογένεσης. Οι αναπτυξιακές του δραστηριότητες 
αποσκοπούν στον χαρακτηρισμό βιοδεικτών σε πρόωρα συμπυκνωμένα χρωμοσώματα 
λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος για το σχεδιασμό και προτυποποίηση νέων μεθόδων 
βιοδοσιμετρίας για την ταξινόμηση ατόμων του πληθυσμού βάσει της επικινδυνότητας της 
έκθεσης σε περιπτώσεις έκτακτων ραδιολογικών συμβάντων. Έχει συνεισφέρει σημαντικά στην 
κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που καθορίζουν την ενδογενή ακτινοευαισθησία στις 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες και τη γενετική προδιάθεση στην καρκινογένεση τόσο σε κυτταρικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο ατόμων του πληθυσμού.    

Ο Δρ. Γ. Παντελιάς διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του European Radiation Research Society (2011-
2017) και είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Radiation Research, 
International Journal of Radiation Biology, Mutation Research, Radiotherapy & Oncology, British 
Journal of Cancer, British Journal of Radiology, International Journal of Radiation Oncology, 
Biology, Physics κ.α. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε πλήθος ευρωπαϊκών και 
εθνικών προγραμμάτων και έργων, έχοντας προσελκύσει σημαντική χρηματοδότηση.  Έχει 
συγγράψει περισσότερες από 110 δημοσιεύσεις σε peer review περιοδικά και 170 δημοσιεύσεις 
σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. 
 

 

 

  

 


