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Περίληψη 
 

Θα παοξσριαρςξύμ πειοαμαςικά και αοιθμηςικά απξςελέρμαςα εοεσμηςικώμ ποξγοαμμάςχμ με επιρςημξμικό σπεύθσμξ 
ςξμ ξμιληςή και υοημαςξδόςηρη από ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη και Ιδούμαςα Έοεσμαπ ςξσ Ημχμέμξσ Βαριλείξσ. Τα 
ρσγκεκοιμέμα ποξγοάμμαςα αμέπςσναμ καιμξςόμεπ ρσμδέρειπ και αμςίρςξιυεπ μεθξδξλξγίεπ ρυεδιαρμξύ πξσ επιςοέπξσμ 
ςημ απξρσμαομξλόγηρη και ςαυεία αμςικαςάρςαρη δξμικώμ μελώμ με βλάβη με ρςόυξ ςημ αύνηρη ςηπ επαμαςακςικόςηςαπ 
καςαρκεσώμ από υάλσβα. Η ξμιλία θα παοξσριάρει ςα πλεξμεκςήμαςα ςξσ ρυεδιαρμξύ για απξρσμαομξλόγηρη για 
ρειρμικέπ καςαρςάρειπ ρυεδιαρμξύ (πεοίπςχρη βλάβηπ κςιοίχμ μεςά από ιρυσοή ρειρμική τόοςιρη) και για καςαρςάρειπ 
ρυεδιαρμξύ με διάοκεια (πεοίπςχρη βλάβηπ ρε ρύμμικςεπ ποξκαςαρκεσαρμέμεπ γέτσοεπ λόγχ ρχοεσςικώμ δοάρεχμ). Η 
ξμιλία θα ξλξκληοχθεί με ρύμςξμη παοξσρίαρη ςηπ ςοέυξσραπ δοαρςηοιόςηςαπ ςηπ μεξρύρςαςηπ Ομάδαπ Έοεσμαπ και 
Συεδιαρμξύ Μεςαλλικώμ Καςαρκεσώμ ςξσ Τμήμαςξπ Πξλιςικώμ Μηυαμικώμ ςηπ Πξλσςευμικήπ Συξλήπ ςξσ Παμεπιρςήμιξσ 
Παςοώμ (www.steel.civil.upatras.gr).  
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κάςξυξπ ςηπ Έδοαπ ςχμ Καςαρκεσώμ ρςξ Παμεπιρςήμιξ ςξσ Σαξσθάμπςξμ (2016-2018). Δπαμαπαςοίρςηκε ςξ 2019 μέρχ 
ςηπ εκλξγήπ ςξσ ρςη θέρη ςξσ Αμ. Καθηγηςή ρςξ Τμήμα Πξλιςικώμ Μηυαμικώμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Παςοώμ. Έυει 
διαςελέρει επιρςημξμικόπ σπεύθσμξπ για εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα ανίαπ άμχ ςξσ 1,5 εκ. εσοώ, είμαι ρσγγοατέαπ 45 
άοθοχμ ρε επιρςημξμικά πεοιξδικά, 60 άοθοχμ ρε ρσμέδοια, έυει Scopus h-index 20, και έυει επιβλέφει μεγάλξ αοιθμό 
εοεσμηςώμ (5 καςέυξσμ ακαδημαψκέπ θέρειπ ρςξ Ημχμέμξ Βαρίλειξ εμώ άλλξι εογάζξμςαι χπ μελεςηςέπ ρε εςαιοείεπ 
παγκόρμιαπ εμβέλειαπ, π.υ. Atkins). Τα κύοια εοεσμηςικά ςξσ εμδιατέοξμςα ερςιάζξμςαι ρε αμςιρειρμικά μεςαλλικά 
πλαίρια μηδεμικήπ βλάβηπ με μηυαμιρμξύπ ασςξ-επαματξοάπ ή/και ρσρςήμαςα απξοοότηρηπ ρειρμικήπ εμέογειαπ. 
Παοξσριάζει επίρηπ εοεσμηςική δοαρςηοιόςηςα ρε ρύμμικςεπ γέτσοεπ και ρςημ εμίρυσρη ασςώμ με ποξέμςαρη, ρςημ 
εμίρυσρη μεςαλλικώμ ρσμδέρεχμ έμαμςι ακοαίχμ τξοςίχμ, ρςη μελέςη ςηπ θοαύρηπ ςξσ δξμικξύ υάλσβα ρε σφηλέπ 
θεομξκοαρίεπ, και ρςημ αμάπςσνη κοιςηοίχμ επαμάυοηρηπ μεςαλλικώμ καςαρκεσώμ ρε ρειρμξγεμέπ πεοιβάλλξμ μεςά 
από πσοκαγιά. Παοέυει σπηοερίεπ ρσμβξύλξσ για ρςαςικέπ μελέςεπ, μελέςεπ ρειρμικήπ απξςίμηρηπ και εμίρυσρηπ, και 
μελέςεπ αμςιρειρμικήπ ποξρςαρίαπ με ρσρςήμαςα απξοοότηρηπ ρειρμικήπ εμέογειαπ για καςαρκεσέπ από υάλσβα αλλά 
και καςαρκεσέπ από άλλα δξμικά σλικά ρςημ Δλλάδα και ρςξ Δνχςεοικό. 
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