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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
 

Ο Καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και Διδάκτωρ της Εcole Centrale de Paris. Διετέλεσε Πρόεδρος της 

Τεχνικής Επιτροπής “Earthquake Geotechnical Engineering and Associated Problems” 

(TC203) της Διεθνούς Ένωσης Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής 

(ISSMGE www.issmge.org) και Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής 

Μηχανικής (ETAM www.eltam.org). Από τον Ιούνιο του 2018 είναι Πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΑΕΕ www.eaee.org). Διετέλεσε 

επίσης Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ (1997-2001 

www.civil.auth.gr), Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και 

Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ www.itsak.gr ) (2003-2006) και Διευθυντής του 

Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής 

του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ 

(2015-2018) (http://sdgee.civil.auth.gr),  

 

Ο Καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης έχει συμμετάσχει, συχνά ως συντονιστής, σε πολλά 

σημαντικά Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα  τόσο στην Ελλάδα, όσο 

και στο εξωτερικό (Ιταλία, Κύπρο, Τουρκία, Ιαπωνία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία 

Ρουμανία). Ως συντονιστής και επιστημονικώς υπεύθυνος τα τελευταία είκοσι χρόνια 

σε πολλά Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το EUROSEISTEST 

(http://euroseisdb.civil.auth.gr) και το SYNER-G (www.syner-g.eu), διαθέτει πλούσια 

και μακροχρόνια εμπειρία στην διεκδίκηση, διαχείριση, διοίκηση και επιτυχή 

υλοποίηση μεγάλων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.  

 

Τα κυριότερα πεδία του επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος, καθώς και 

των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, είναι τα ακόλουθα: Γεωτεχνική και 

γεωτεχνική σεισμική μηχανική, αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών, 

εδαφοδυναμική, τεχνική σεισμολογία, ισχυρή εδαφική κίνηση, μικροζωνικές μελέτες, 

σεισμική μηχανική δικτύων κοινής ωφέλειας και υποδομών, τρωτότητα και εκτίμηση 

σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων, δικτύων κοινής ωφέλειας και έργων υποδομής, ενώ 

έχει και αξιόλογο έργο στην ανάλυση και την εκτίμηση της τρωτότητας και την 

ενίσχυση διατηρητέων μνημειακών κατασκευών.  

 

O Καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης διετέλεσε Πρόεδρος του 4
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου 

Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής (4ICEGE) που διοργανώθηκε από την Τεχνική 

Επιτροπή TC203 της Διεθνούς Ένωσης Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής 

(ISSMGE) στην Θεσσαλονίκη το 2007, αντιπρόεδρος του 2
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου 

Σχεδιασμού με βάση την Επιτελεστικότητα στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική 

(2PBD) στην Ταορμίνα το 2012 και Πρόεδρος του 16
ου

 Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Σεισμικής Μηχανικής που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2018 

(www.16ecee.org).  
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Ο Καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης επέβλεψε την εκπόνηση 30 διδακτορικών 

διατριβών υποψηφίων διδακτόρων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αίγυπτο και την 

Κίνα, πολλοί εκ των οποίων ακολουθούν πετυχημένη ακαδημαϊκή πορεία στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συγγραφικό του έργο, με περισσότερες από 600 

επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, πρακτικά διεθνών 

συνεδρίων και αρκετά βιβλία, έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης (h-factor 40). Εκδότης 

(editor) τεσσάρων βιβλίων των εκδόσεων Springer σε θέματα σχετικά με την σεισμική 

μηχανική.   

 

Με μακροχρόνια εμπειρία στη σύνταξη αντισεισμικών κανονισμών, είναι μέλος της 

επιτροπής αναθεώρησης του EC8 Part5 και συντονιστής της Oμάδας Eργασίας 4 

(WG4) του CEN/TC 250 για την αναθεώρηση του ΕC8 Part1 καθώς και της Ομάδας 

Εργασίας 6 (WG6) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΑΕΕ) για 

τον ΕC8 Part5. Έχει προσκληθεί ως διεθνής εμπειρογνώμων για την αναθεώρηση του 

αντισεισμικού κανονισμού διαφόρων χωρών, όπως της Χιλής (2016),  της Μαλαισίας, 

του Χονγκ-Κονγκ και της Αυστραλίας (2017).  

 

Κριτής σε πλήθος (>30) σημαντικών επιστημονικών περιοδικών, υπήρξε 

προσκεκλημένος ομιλητής και keynote lecturer σε πλήθος διεθνών και εθνικών 

συνεδρίων, σεμιναρίων και workshops, καθώς επίσης και κριτής και αξιολογητής 

πολλών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι πλέον πρόσφατες προσκεκλημένες ομιλίες (keynote lectures), στο 2
ο
 

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής και Σεισμολογίας (2ECEES) στην 

Κωσταντινούπολη (2014), στο 16
ο
 Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εδαφομηχανικής και 

Γεωτεχνικής Μηχανικής (16ECSMGE) στο Εδιμβούργο (2015), στο 8
ο
 Τουρκικό 

Εθνικό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής (8UDMK) στην Κωνσταντινούπολη (2015), 

στο 6
ο
 Διεθνές Συνέδριο Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής (6ICEGE) στο 

Christchurch της Νέας Ζηλανδίας (2015), στο 3
ο
 Διεθνές Συνέδριο Σχεδιασμού με 

βάση την Επιτελεστικότητα στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική (PBD-ΙΙΙ) στο 

Βανκούβερ (2017), όπως επίσης και στο 17
ο
 Ιταλικό Εθνικό Συνέδριο Σεισμικής 

Μηχανικής (ANIDIS) στην Πιστόια (2017) και στο Ρουμανικό Εθνικό Συνέδριο 

Σεισμικής Μηχανικής (6CNIS-2CNISS) στο Βουκουρέστι (2017).  

 

Ο Καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης έχει συμβάλλει ως σύμβουλος μηχανικός σε πολλά 

μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα όπως για παράδειγμα στον αντισεισμικό σχεδιασμό 

των σηράγγων και των σταθμών του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, στον αντισεισμικό 

σχεδιασμό δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, θεμελιώσεων γεφυρών, δεξαμενών 

αποθήκευσης υγρών καυσίμων, αγωγών φυσικού αερίου, διαφόρων κτιρίων, 

χωμάτινων φραγμάτων, όπως επίσης και διατηρητέων μνημείων. 

 

Είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής έκδοσης του οίκου Springer (Γεωτεχνική, 

Γεωλογική και Σεισμική Μηχανική), μέλος του συμβουλίου έκδοσης επιστημονικών 

περιοδικών, μέλος πολλών διεθνών ενώσεων σχετικών με τη σεισμική  και τη 

γεωτεχνική μηχανική, μέλος εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών επιτροπών για τις 

σεισμικές προδιαγραφές και διεθνής εμπειρογνώμων σε σημαντικά ευρωπαϊκά και 

διεθνή προγράμματα, όπου ενδεικτικά αναφέρεται η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

της Γαλλίας-CEA, στο πρόγραμμα ITER-Cadarache, Γαλλία. 

 



Για τη συνολική του συνεισφορά στην επιστήμη τιμήθηκε το 2007 από την Γαλλική 

Δημοκρατία με το παράσημο του Ιππότη του Φοίνικα των Ακαδημαϊκών Γραμμάτων 

(Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques) . 

 
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2018 

 

 

 


