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Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 

 

Ο Καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης και ∆ιδάκτωρ της Εcole Centrale de Paris. ∆ιαθέτει πάνω από τριάντα 

χρόνια εντατικής ακαδηµαϊκής, ερευνητικής και επαγγελµατικής εµπειρίας ως 

πολιτικός µηχανικός µε ειδίκευση στην Γεωτεχνική και Σεισµική Μηχανική. Πρώην 

Πρόεδρος και νυν Αντιπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής “Earthquake Geotechnical 

Engineering and Associated Problems” (TC203) της ∆ιεθνούς Ένωσης 

Εδαφοµηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ISSMGE), πρώην Πρόεδρος και νυν 

Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος Αντισεισµικής Μηχανικής (ETAM) και 

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντισεισµικής Μηχανικής (ΕΑΕΕ). 

∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Εδαφοµηχανικής, Θεµελιώσεων και Γεωτεχνικής 

Σεισµικής Μηχανικής του Τοµέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τµήµατος Πολιτικών 

Μηχανικών του ΑΠΘ (http://sdgee.civil.auth.gr). ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Τµήµατος 

Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ (1997-2001) και Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ινστιτούτου 

Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) (2003-2006). 

 

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

σηµαντικά ερευνητικά προγράµµατα στις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Τουρκία, 

Ιαπωνία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και σε Βαλκανικές χώρες. 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. Η γεωτεχνική και η σεισµική µηχανική, ο αντισεισµικός 

σχεδιασµός θεµελιώσεων και ανωδοµής, η εδαφοδυναµική, η τεχνική σεισµολογία, η 

σεισµική απόκριση των εδαφών, οι µικροζωνικές µελέτες, η ισχυρή εδαφική κίνηση, η 

τρωτότητα και η εκτίµηση σεισµικής διακινδύνευσης κτιρίων, δικτύων κοινής 

ωφέλειας και έργων υποδοµής, η σεισµική µηχανική δικτύων και η εκτίµηση 

τρωτότητας και ενίσχυσης των διατηρητέων µνηµειακών κατασκευών είναι τα 

κυριότερα πεδία επιστηµονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος, καθώς και των 

επαγγελµατικών του δραστηριοτήτων.  

 

O Καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης διετέλεσε Πρόεδρος του 4
ου

 ∆ιεθνούς Συνεδρίου 

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

Επιτροπή 203 (TC203) της ∆ιεθνούς Ένωσης Εδαφοµηχανικής και Γεωτεχνικής 

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

 ∆ιεθνούς 

Συνεδρίου Σχεδιασµού µε βάση την Επιτελεστικότητα στη Γεωτεχνική Σεισµική 

Μηχανική (2PBD), στην Ταορµίνα το 2012, ενώ είναι Πρόεδρος του επερχόµενου 16
ου

 



Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Σεισµικής Μηχανικής που θα πραγµατοποιηθεί στην 

Θεσσαλονίκη το 2018 (www.16ecee.org). Συγγραφέας περισσοτέρων από 520 

επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και εργασιών (h-factor 33) σε επιστηµονικά περιοδικά 

µε κριτές και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, συγγραφέας σε αρκετά βιβλία και 

επιµελητής έκδοσης τριών βιβλίων των εκδόσεων Springer, σε θέµατα σχετικά µε την 

σεισµική µηχανική.   

 

Με µακροχρόνια εµπειρία στη σύνταξη αντισεισµικών κανονισµών είναι συντονιστής 

της οµάδας εργασίας 4 (WG4) του CEN/TC 250 για την αναθεώρηση του 

Ευρωκώδικα 8-Μέρος 1 και της οµάδας εργασίας 6 (WG6) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αντισεισµικής Μηχανικής (ΕΑΕΕ) για τον Ευρωκώδικα 8-Μέρος 5. Έχει προσκληθεί 

σαν διεθνής εµπειρογνώµων για την αναθεώρηση του αντισεισµικού κανονισµού 

διαφόρων χωρών, όπως της Χιλής και της Μαλαισίας.  

 

Κριτής σε πλήθος (>25) σηµαντικών επιστηµονικών περιοδικών, υπήρξε 

προσκεκληµένος οµιλητής και keynote lecturer σε πλήθος συνεδρίων, σεµιναρίων και 

workshops, καθώς επίσης και κριτής και αξιολογητής πολλών ελληνικών, ευρωπαϊκών 

και διεθνών ερευνητικών προγραµµάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πλέον 

πρόσφατες 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
 ∆ιεθνές Συνέδριο Γεωτεχνικής 

Σεισµικής Μηχανικής (6ICEGE), στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας (2015), στο 

επερχόµενο 3
ο
 ∆ιεθνές 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 και 

κτιρίων, φραγµάτων, µνηµειακών κατασκευών και κτιρίων µε φέρουσα τοιχοποιία. 

 

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 (π.χ. ISO) και διεθνής εµπειρογνώµων σε σηµαντικά 

ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα (π.χ. στην Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας της 

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

 

To 2007 τιµήθηκε από την Γαλλική ∆ηµοκρατία µε το παράσηµο του Ιππότη του 

Φοίνικα των Ακαδηµαϊκών Γραµµάτων (Chevalier dans l’Ordre des Palmes 

Academiques) για τη συνολική του συνεισφορά στην επιστήµη. 

 
Θεσσαλονίκη, 10.3.2017 


