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I.  ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ                                                                                                                         

 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ   : ΑΝΣΩΝΙΟΤ 

ΟΝΟΜΑ   : ΣΤΛΙΑΝΟ 

ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ  : ΑΘΗΝΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ  : 12/06/1973 

ΟΙΚΟΓΔΝ.  ΚΑΣΑΣΑΗ : ΔΓΓΑΜΟ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ  : ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ  : ΔΛΔΝΗ 

ΣΡΑΣ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ : ΔKΠΛΗΡΩΜΔΝΔ (23/03/1998 - 23/09/1999) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ : Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 29Γ, ΝΔΑ ΚΗΦΙΙΑ. Σ.Κ. 145 61 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΑΙΑ:  ΑΛΦΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Α.Σ.Δ.   

   ΠΔΡΙΚΛΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 21, ΥΑΛΚΙΓΑ. Σ.Κ. 34 132 

SEISMOSOFT SRL. 

   PIAZZA CASTELLO 19  

   27100 PAVIA - ITALIA 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ   : 22210 26112 (εξγ.), 22210 25629 (νηθ.), 697 6699212 

FAX    : 22210 26182 

E-MAIL    : s.antoniou@alfakat.gr - s.antoniou@seismosoft.com 

URL     : http://www.alfakat.gr - http://www.seismosoft.com  

 

IΙ.  ΠΟΤΓΔ  

 

03/2002  Γιδακηορικό Γίπλωμα απφ ην Department of Civil & Environmental 
Engineering, Imperial College, University of London. Σίηινο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο: "Advanced 
Inelastic Static Analysis for Seismic Assessment of Structures ". 

09/1997  Γίπλωμα Master (MSc) in Earthquake Engineering & Structural 
Dynamics  απφ ην Department of Civil & Environmental Engineering, Imperial College, 
University of London κε βαζκφ 8.76/10. Δθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, κε ζέκα "Shear 
Assessment of Structures under Combined Earthquake Ground Motion", ζην Engineering 
Seismology & Earthquake Engineering Section ηνπ Imperial College (βαζκφο: 83%). 

09/1996  Γίπλωμα Πολιηικού Μητανικού απφ ην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ κε βαζκφ 8.82/10. Δθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, κε 
ζέκα "Σςζηήμαηα Εξωηεπικήρ Πποενηάζεωρ", ζην Δξγαζηήξην Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο ηνπ 
Δ.Μ.Π. (βαζκφο 10, ε εξγαζία βξαβεχζεθε απφ ην Σ.Δ.Δ.). Δμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα 
"Γνκνζηαηηθψλ" ζην Γ' θαη ζην Δ' έηνο ζπνπδψλ ηεο ρνιήο. 

 

ΙΙΙ.  ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ      

 

Αγγλικά:   Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Κάηνρνο ηνπ δηπιψκαηνο 
“Certificate of Proficiency in English” ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge (12/1988) θαη ηνπ 
δηπιψκαηνο "First Certificate in English" ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge (06/1987). 

 



Γαλλικά:   Μέηξηα γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο. Κάηνρνο ηνπ δηπιψκαηνο “Certificat 
de la Langue Française” (06/1989). 

 

ΙV.  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

 

04/2006 – ζήμερα   Γηεχζχλσλ χκβνπινο θαη ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο Δπηζθεπψλ θαη 
Δληζρχζεσλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο 3εο Σάμεσο ΜΔΔΠ ΑΛΦΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Α.Σ.Δ. 
[http://www.alfakat.gr/]. Ο ηδίξνο ηεο εηαηξείαο ην 2019 αλήιζε ζηα 4.000.000,00€ πεξίπνπ, 
ελψ ην 2020 μεπέξαζε ηα 6.000.000,00€.  

 
Υαξαθηεξηζηηθά έξγα επεκβάζεσλ θαη εληζρχζεσλ: 

 Δξγαζίεο Δλίζρπζεο ζε Βηνκεραληθή Δγθαηάζηαζε ζην Αιηβέξη: εηξά απφ ππνέξγα κε 
επηζθεπέο θαη ζηαηηθέο εληζρχζεηο εγθαηαζηάζεσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πνπ έρνπλ 
ππνζηεί ζεκαληηθέο βιάβεο απφ δηάβξσζε. ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαλ ε 
απνκάθξπλζε ηνπ ξεγκαησκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ν θαζαξηζκφο ηεο επηθαλεηαθήο 
δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ κε ακκνβνιή, εληζρχζεηο κε καλδχεο απφ εθηνμεπφκελν 
ζθπξφδεκα, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ε εθαξκνγή αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο 
ζηα πθηζηάκελα κέιε. πλνιηθφ πνζφ ζχκβαζεο >120.000,00€ 

 Δλίζρπζε Φέξνληνο Οξγαληζκνχ δηψξνθνπ θηηξίνπ κε ππφγεην ζηελ Αζήλα. Οη εξγαζίεο 
ελίζρπζεο ηνπ θνξέα πεξηειάκβαλαλ ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κεηαιιηθψλ 
ρηαζηί ζπλδέζκσλ θαη ηνηρίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ελψ ζπγθεθξηκέλα πθηζηάκελα 
κέιε εληζρχζεθαλ κε ηλνπιηζκέλα πνιπκεξή θαη κεηαιιηθά ειάζκαηα. Έλα ζεκαληηθφ 
ηκήκα ηνπ έξγνπ αθνξνχζε ζηελ ελίζρπζε κε εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ηεο πιάθαο 
νξνθήο ππνγείνπ επηθαλείαο 1000m², ε νπνία είρε ππνζηεί ζεκαληηθέο βιάβεο θαη 
θαζηδήζεηο έσο 6cm, ιφγσ απμεκέλσλ θαηαθνξχθσλ θνξηίσλ θαη ιαζψλ ζην ζρεδηαζκφ 
ηεο.  

 Δλίζρπζε ήξαγγαο κε εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. Πνζφ χκβαζεο 90.000,00€. Σν έξγν 
αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ ηνίρσλ θαη ηεο νξνθήο ζε ζήξαγγεο ιαηνκείνπ, ζηηο νπνίεο 
παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο θαηαπηψζεηο βξάρσλ. Η ελίζρπζε κε εθηνμεπφκελν 
ζθπξφδεκα νπιηζκέλν κε ραιχβδηλν πιέγκα θαη ίλεο. 

 Καζαίξεζε ηεο βάζεο ηνπ γεξαλνχ ζηελ κπξνζηηλή φςε ηνπ Παξζελψλα ζηελ Αθξφπνιε 
Αζελψλ. Καζαίξεζε θαη απνθνκηδή ησλ κπαδψλ βάζεο θαη ππφβαζεο ζθπξνδέκαηνο 
ζπλνιηθνχ βάξνπο πεξίπνπ 250tn. Η θαζαίξεζε έγηλε κε αδηαηάξαθηε θνπή, θαη 
ζεκαληηθή πξνζνρή δφζεθε ψζηε λα κελ πξνθιεζεί βιάβε ηφζν ζην κλεκείν, φζν θαη 
ζηνλ βξάρν, φπνπ εδξαδφηαλ ε βάζε.  

 Δλίζρπζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην Πεξηζηέξη. 
Πξνυπνινγηζκφο Δξγαζηψλ Δλίζρπζεο: 120.000,00€. Οη εξγαζίεο ελίζρπζεο απεηέιεζαλ 

κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ έξγνπ θαη απαηηήζεθαλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θνξηίσλ ηνπ 
θηηξίνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληζρχζεηο ησλ πιαθψλ κε αλζξαθνειάζκαηα, ησλ δνθψλ 
κε ειάζκαηα θαη αλζξαθνυθάζκαηα θαη ησλ ππνζηπισκάησλ κε καλδχεο εθηνμεπφκελνπ 
ζθπξνδέκαηνο. 

 Δλίζρπζε θέξνληνο νξγαληζκνχ νθηασξφθνπ βηνκεραληθνχ θηηξίνπ ζην Μαληνχδη 
Δπβνίαο: Η ελίζρπζε πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή καλδπψλ απφ εθηνμεπφκελν 
ζθπξφδεκα φισλ ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ δνθψλ ηνπ θηηξίνπ, θαζψο 
θαη επεκβάζεηο ζηε ζεκειίσζε κε ηελ αχμεζε ηεο επηθάλεηαο ησλ ζεκειίσλ θαη ηελ 
έλσζε ηνπο κε ζπλδεηήξηεο δνθνχο. Σέινο, πεξηιακβάλνληαη κηθξέο επεκβάζεηο ζηηο 
πιάθεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νπιηζκνχ απφ δηάβξσζε. Πνζφ χκβαζεο 204.000,00€ 

 Απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ θαη ελίζρπζε ελφο δηψξνθνπ θηηξίνπ κε πηινηή πνπ ππέζηε 
πνιχ ζνβαξέο βιάβεο ζηνπο ζεηζκνχο ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη ηνπ Μαξηίνπ 2014 ζηελ 
Κεθαινληά. Η ελίζρπζε έγηλε κε πνιχ ηζρπξνχο καλδχεο εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο 
θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ κειψλ έγηλε κε ξεηηλελέζεηο, ελψ ζε ηξεηο 
πεξηπηψζεηο πιήξνπο απνζχλζεζεο ησλ ππνζηπισκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζεθηηθή 
θαζαίξεζε ηνπ ξεγκαησκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο κε 
εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα.  



 Eπίρσζεο ηεο ζεκειίσζεο ηνπ Δξερζείνπ ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο Αθξφπνιεο ησλ Αζελψλ. 
H επίρσζε ησλ ζεκειίσλ ηνπ λανχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ραιαδηαθή άκκν θαηάιιειεο 
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, ελψ ζην έξγν πεξηιακβάλνληαλ θαη άιιεο εξγαζίεο γηα ηελ 
απνζηξάγγηζε ησλ φκβξησλ πδάησλ απφ ην λαφ. 

 Αλάπιαζε θαη επέθηαζε ΚΑΠΗ ηεο θνηλφηεηαο Νέσλ Παιαηηψλ Γήκνπ Ωξσπίσλ. 
Πξνυπνινγηζκφ ππεξεζίαο 1.322.090,00€. Σν έξγν αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηνπ θέξνληνο 
νξγαληζκνχ, ηελ αλαθαίληζε θαη ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ΚΑΠΗ ζηνλ 
Ωξσπφ. Οη εξγαζίεο ελίζρπζεο πεξηιακβάλνπλ επεκβάζεηο ζηε ζεκειίσζε, εξγαζίεο 
ελίζρπζεο κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ ηνηρείσλ απφ ρπηφ ζθπξφδεκα, ηελ θαηαζθεπή 
καλδπψλ απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα θαη ηελ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ κειψλ κε 
αλζξαθνλήκαηα.  

 Kαζαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ δψκαηνο επηθαλείαο 72m2 πεξίπνπ ελφο ελληαψξνθνπ 
βηνκεραληθνχ θηηξίνπ.  Λφγσ ηνπ βάξνπο ηνπ ηκήκαηνο πνπ απνθφπεθε (πεξίπνπ 40tn) 

θαη ηνπ χςνπο ζην νπνίν βξηζθφηαλ (πεξίπνπ 35m απφ ηε ζηάζκε εδάθνπο), ε 
απνκάθξπλζε ηνπ ηκήκαηνο έγηλε κε ηε ρξήζε γεξαλνχ 500tn.  

 Πνηκαληηθφ – Γηνηθεηηθφ θαη θηιαλζξσπηθφ θέληξν νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη Η/Μ 
εγθαηαζηάζεηο. Πξνυπνινγηζκφο ππεξεζίαο 1.137.000,00€. Σν έξγν αθνξά ζηε γεληθή 
αλαθαίληζε θαη αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε ηνπ θηηξίνπ ησλ γξαθείσλ ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο 
Υαιθίδνο επί ηεο νδνχ Αιεμ. Βάθε 21 ζηε Υαιθίδα.  

 Έξγν θαζαίξεζεο κηα πιάθαο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε εκπνξηθφ θέληξν ζηε χξν κε 
κεζφδνπο αδηαηάξαθηεο θνπήο θαη θαηαζθεπήο ζηελ ίδηα ζέζε, αιιά ζε δηαθνξεηηθφ 
χςνο, λέαο ζχκκηθηεο πιάθαο επηθάλεηαο πεξίπνπ 300η.κ. ην έξγν ζπκπεξηιακβάλνληαη 
θαη εξγαζίεο ζηαηηθήο ελίζρπζεο κεκνλσκέλσλ κειψλ ηνπ θνξέα απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα, ε θαηαζθεχε κεηαιιηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ θαη ηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα θαη άιιεο εξγαζίεο ελίζρπζεο. Πνζφ χκβαζεο 104.000,00€ 

 Δθηέιεζε νηθνδνκηθψλ θαη Η/Μ εξγαζηψλ γηα ηελ αλαθάηληζε ηνπ μελνδνρείνπ "ΥΑΡΑ" ζηε 
Υαιθίδα. Πνζφ χκβαζεο 582.000,00€ 

 Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο πάλσ απφ 40 θαηαζηεκάησλ super-market ηεο 
εηαηξείαο LIDL. Πξνυπνινγηζκφο 400.000,00€. ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαλ νη 

απνθαηαζηάζεηο θαη νη δηαξζξσηηθέο επεκβάζεηο ζηηο κεηαιιηθέο ζηέγεο, θαζψο θαη νη 
επηζθεπέο ησλ κειψλ ηνπ ζθειεηνχ απφ ζθπξφδεκα (ηνίρνη, ππνζηπιψκαηα θαη δνθάξηα) 
κε ξεηηλελέζεηο θαη άιιεο κέζνδνη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη παξεκβάζεηο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο βξαδηλέο ψξεο, ρσξίο λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγίαο ησλ 
θαηαζηεκάησλ. 

 Δπηζθεπή θαη ελίζρπζε ηνπ δαπέδνπ βηνκεραληθνχ θηηξίνπ επηθαλείαο 37.500η.κ. πεξίπνπ 
ζηελ Πάηξα. Σν δάπεδν είρε ζεκαληηθέο αζηνρίεο, εμαηηίαο ηεο θαζίδεζεο ησλ επηρψζεσλ 
θάησ απφ ηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο θαη εκθάληδε ξσγκέο πάρνπο έσο θαη 5cm. Η 
απνθαηάζηαζε έγηλε ζε επηθάλεηα 3.200η.κ πεξίπνπ, κε ηελ δηελέξγεηα ηζηκεληελέζεσλ 
(πεξίπνπ 85.000 ιίηξα) θαη ηελ επηζθεπή ξσγκψλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 4.000κ. κε 
δηάθνξεο κεζφδνπο αλάινγα ηνπ πάρνπο ηνπο.  

 Δλίζρπζε ησλ ηνηρσκάησλ ζε ζήξαγγεο ιαηνκείνπ ζηε Βφξεηα Δχβνηα κε εθηνμεπφκελν 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ελίζρπζε πνπ ήηαλ απαξαίηεηε ιφγσ ζεκαληηθψλ θαη επηθηλδχλσλ 
θαηαπηψζεσλ βξαρσδνχο κάδαο. Η ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ εληζρπκέλσλ ηνηρσκάησλ 
μεπέξαζε ηα 2.000m2. 

 Μειέηε θαη θαηαζθεπή ζηαηηθήο ελίζρπζεο μελνδνρείνπ Miramare ζηελ Δξέηξηα Δπβνίαο. 
Μειέηε ζηαηηθήο αλαβάζκηζεο θαη θαηαζθεπή επεκβάζεσλ κε καλδχεο, αλζξαθνλήκαηα, 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο θαη εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. Πνζφ χκβαζεο 110.000,00€ 

 Δλίζρπζε ηξηψξνθνπ θηηξίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηε Γιπθάδα, κε ηνπνζέηεζε 
λέσλ νπιηζκψλ (δηακήθσλ θαη ζπλδεηήξσλ) θαη αχμεζε ηεο δηαηνκήο ηνπο κε ηε ρξήζε 
εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο. Πνζφ χκβαζεο 70.000,00€ 

 Δλίζρπζε ζε ηξηψξνθν θηίξην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηε Υαιθίδα γηα ηελ πξνζζήθε 
δχν νξφθσλ. Πξνυπνινγηζκφο 100.000,00 €. Πεξηιακβάλνληαη ηφζν ε κειέηε φζν θαη ε 
θαηαζθεπή ησλ επεκβάζεσλ ελίζρπζεο. Πεξηιακβάλνληαη νη επεβάζεηο ζηε ζεκειίσζε κε 
ηελ θαηαζθεπή λέαο ζεκειίσζεο κε πεδηινδνθνχο, ε θαηαζθεπή λέσλ δηαηκεηηθψλ 



ηνηρείσλ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ρπηνχ 
ή εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 Δξγαζίεο ζηαηηθήο ελίζρπζεο θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ ηεο 
Δζληθήο ηξάπεδαο ζηεο Διιάδνο ζηελ πιαηεία Κιαπζκψλνο, ζηα πιαίζηα επξχηεξνπ έξγνπ 
γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ θαηαζθεπή 
ππνζηαζκνχ (Τ/) ηνπ ΓΔΓΓΗΔ. 

 Δλίζρπζε ηξηψξνθνπ θηηξίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηε Υαιθίδα γηα ηελ πξνζζήθε 
θαζ’ χςνο λένπ νξφθνπ. Καηαζθεπή καλδπψλ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζε φια ηα 
ππνζηπιψκαηα, θαζψο θαη πεδηινδνθψλ απφ ρπηφ ζθπξφδεκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
ζεκειίσζεο. Πνζφ χκβαζεο 42.000,00€ 

 Δλίζρπζε θηηξίνπ απφ ιηζνδνκή κε εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ζηνλ Σαχξν. Πνζφ 
χκβαζεο 41.500,00€ 

 Δλίζρπζε ελφο δηψξνθνπ θηηξίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ Αξηάθε Δπβνίαο. 
Πξνυπνινγηζκφο: 30.000,00 €. ρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ησλ επεκβάζεσλ ελίζρπζεο 
ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ πξνζζήθε ελφο λένπ νξφθνπ.  

 Δπηζθεπή κεηαιιηθνχ θηηξίνπ ζην αεξνδξφκην ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ζηελ 
Σαλάγξα. Πξνυπνινγηζκφο: 30.000,00€. Δπηζθεπή ηνπ θηηξίνπ κε ηελ εθαξκνγή 
αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ζηα κέιε απφ ράιπβα, θαζψο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 
παλέισλ ζηνπο πιεπξηθνχο ηνίρνπο θαη ηελ νξνθή. 

 • Δλίζρπζε ελφο ηξηψξνθνπ θηηξίνπ απφ ιηζνδνκή ζηελ Κχκε Δπβνίαο. Πξνυπνινγηζκφο: 
30.000,00€. Δλίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ,φπσο νη 
ηζηκεληελέζεηο θαη ε ιηζνζπξξαθή. εκαληηθέο επεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο 
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζεκειίσζεο ηνπ θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαζθεπήο  
εηδηθνχ ζηαγγηζηεξίνπ ζηελ πεξίκεηξν ηεο θαηαζθεπήο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε 
αλάπηπμε πδξνζηαηηθψλ πηέζεσλ απφ ηελ παξνπζία ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ. 

 Δπηζθεπή θαη ελίζρπζε ελφο δηψξνθνπ θηηξίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηνπο 
Θξαθνκαθεδφλεο. Πξνυπνινγηζκφο: 30.000,00€. ρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ησλ 
επεκβάζεσλ ελίζρπζεο ηνπ θηηξίνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή λέσλ ηνηρείσλ 
απφ ρπηφ ζθπξφδεκα, θαζψο θαη ηελ επηζθεπή ησλ πθηζηάκελσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 
είραλ εληζρπζεί ιαλζαζκέλα κεηά ην ζεηζκφ ηεο Αζήλαο ην 1999. 

 Δξγαζίεο αλαθαίληζεο θαηαζηήκαηνο ηεο Δζληθήο ηξάπεδαο ζηεο Διιάδνο ζηε Υαιθίδα. 

 Δλίζρπζε ελφο ηξηψξνθνπ θηηξίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην Νέν Ηξάθιεην Αηηηθήο. 
Πξνυπνινγηζκφο: 30.000,00€. ρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ησλ επεκβάζεσλ ελίζρπζεο 
ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ηνηρείσλ, ψζηε λα απμεζεί ε αληνρή θαη ε 
αθακςία ηνπ. 

 Δλίζρπζε πιάθαο ζθπξνδέκαηνο ζηελ Αθξφπνιε ηεο Αζήλαο. Πξνυπνινγηζκφο: 
10.000,00€. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηεο ελίζρπζεο κε 
ηλνπιηζκέλα πνιπκεξή ηεο πιάθαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κπξνζηά απφ ην λαφ ηεο 
Αζελάο Νίθεο ζηα Πξνπχιαηα ηεο Αθξφπνιεο Αζελψλ. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 
θαηαζθεπή ζηελ είζνδν ηνπ λανχ εηδηθνχ δαπέδνπ πνιπνπξεζαληθήο θχζεο κε ραιαδηαθή 
άκκν. 

 Δπηζθεπέο απφ δηάβξσζε ηεζζάξσλ θηηξίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ Δχβνηα. 
Πξνυπνινγηζκφο: 50.000,00€.  

 Γηάθνξα έξγα επηζθεπψλ θαη εληζρχζεσλ. Δπεκβάζεηο ζε ηνπηθφ θαη θαζνιηθφ επίπεδν, 
καλδχεο, αλζξαθνλήκαηα, επνμεηδηθέο ξεηίλεο, εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα θηι. Έξγα ζε 
Αζήλα, Υαιθίδα, Γξνζηά Δπβνίαο, θαη Σαλάγξα. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά νηθνδνκηθά έξγα: 

 Καηαζθεπή ελφο λένπ super market LIDL ζην Πεξηζηέξη: Πξνυπνινγηζκφο: πεξίπνπ 
3.650.000,00€. Σν έξγν αθνξνχζε ζηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ ζνχπεξ κάξθεη ζηε ζέζε 
ελφο κηθξφηεξνπ ππάξρνληνο, πνπ θαηεδαθίζηεθε. Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζε 8 κήλεο, 
θαη πεξηειάκβαλε θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο πξνζσξηλνχ θαηαζηήκαηνο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 



 Καηαζθεπή ελφο λένπ super market LIDL ζηε Λάξηζα: Πξνυπνινγηζκφο: πεξίπνπ 
3.300.000,00€. Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζε 4,5 κήλεο. 

 Δπέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ελφο πθηζηάκελνπ θαηαζηήκαηνο LIDL ζηα Παηήζηα: 
Πξνυπνινγηζκφο: πεξίπνπ 1.200.000,00€. Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζε 3 κήλεο, ελψ ην 
θιείζηκν ηνπ θαηαζηήκαηνο δηήξθεζε κφλν κία εβδνκάδα. 

 Καηαζθεπή ελφο λένπ super market LIDL ζηελ Αιηθαξλαζζφ, Κξήηε: Πξνυπνινγηζκφο: 
πεξίπνπ 3.250.000,00€. Σν έξγν αθνξνχζε ζηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ ζνχπεξ κάξθεη 
ζηε ζέζε ελφο κηθξφηεξνπ ππάξρνληνο, πνπ θαηεδαθίζηεθε. Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζε 
κφιηο 4,5 κήλεο, ελψ ην ζνχπεξ κάξθεη έθιεηζε γηα κφιηο 45 εκέξεο. 

 Καηαζθεπή ελφο λένπ super market LIDL ζηε Λακία: Πξνυπνινγηζκφο: πεξίπνπ 
3.550.000,00€. Σν έξγν αθνξνχζε ζηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ ζνχπεξ κάξθεη ζηε ζέζε 
ελφο κηθξφηεξνπ ππάξρνληνο, πνπ θαηεδαθίζηεθε. Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζε 4,5 κήλεο. 

 Καηαζθεπή ελφο Κέληξνπ Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ. Πξνυπνινγηζκφο Τπεξεζηαο: 
8.790.787,42€. Σν έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ θέληξνπ θξνληίδαο 
ειηθησκέλσλ ηεο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ ζην Γήιεζη Βνησηίαο. Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ 
θηηξίνπ είλαη πάλσ απφ 4600 m2 ζε ηξία επίπεδα, θαη ε θαηαζθεπή, εθηφο απφ ηηο ηππηθέο 
νηθνδνκηθέο θαη ΗΜ εξγαζίεο, πεξηιακβάλεη επίζεο κία θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε 
ηζρχνο 80 kWp ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ. 

 Καηαζθεπή ελφο λένπ super market LIDL ζηνλ Πεηξαηά: Πξνυπνινγηζκφο: πεξίπνπ 
3.225.000,00€. Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζε 4 κήλεο. 

 Καηαζθεπή λέσλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο άξηνπ (bake-off) θαη εθζπγρξνληζκφο 
έληεθα ζνχπεξ κάξθεη ηεο αιπζίζαο LIDL ζηελ Διιάδα. Πξνυπνινγηζκφο: 2.400.000,00€ 
πεξίπνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά απφ 11 αλεμάξηεηα έξγα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 
θαηαζθεπή λένπ εζσηεξηθνχ αξηνπνηείνπ κέζα ζηα θαηαζηήκαηα, ηελ αλαβάζκηζε φισλ 
ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε γεληθή αλαθαίληζε ησλ 
θηηξίσλ (π.ρ. κφλσζε, ρψξνη ζηάζκεπζεο, θνπθψκαηα θ.ιπ.) 

 Καηαζθεπή Γεληθνχ Λπθείνπ Γξνζηάο. Πξνυπνινγηζκφο Τπεξεζίαο 2.930.000,00€ 

 Καηαζθεπή 25νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη Νεπηαγσγείνπ Υαιθίδνο. Πξνυπνινγηζκφο 
Τπεξεζίαο 2.000.000,00€ 

 Καηαζθεπή ππεξαγνξάο ηξνθίκσλ ζηε χξν. Πξνυπνινγηζκφο 795.000,00€   

 Δπέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ππξφζβεζεο ζε έλα βηνκεραληθφ θηίξην ζηε Θήβα, 
επηθάλεηαο 40.000 m2 πεξίπνπ. Πξνυπνινγηζκφο: 250,000,00€. 

 Σεηξαψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ ζηελ Βνχια, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 500m2 πεξίπνπ.  

 Σεηξαψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ ζηελ Αξηάθε Δπβνίαο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1.000m2.  

 Πεληαψξνθν θηίξην γξαθείσλ ζηε Υαιθίδα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 520m2.  

 Δμαψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ ζηε Υαιθίδα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1.200m2 πεξίπνπ.  

 Δπηαψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ ζηε Υαιθίδα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 900m2 πεξίπνπ.  

 Πεληαψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ ζηε Υαιθίδα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 500m2 πεξίπνπ.  

 Σεηξαψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ ζηε Θήβα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 800m2 πεξίπνπ.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά έξγα ππνδνκψλ: 

 Έξγν θαηαζθεπήο δψδεθα βάζξσλ ζηήξημεο πεξηζηξνθηθνχ θνχξλνπ θαη ησλ ζεκειίσλ 
ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε κνλάδα παξαγσγήο καγλεζίνπ ζηε Βφξεηα Δχβνηα. 
πλνιηθφ πνζφ ζχκβαζεο: 400.000,00€ πεξίπνπ. 

 Καηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ ζε Φσηνβνιηατθφ ηαζκφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
ηζρχνο 500kWp ζηε Θήβα. 

 Καηαζθεπή Αιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ Αγ. Νηθνιάνπ Γήκνπ Θίζβεο Βνησηίαο. 
Πξνυπνινγηζκφο Τπεξεζίαο 1.079.000,00€. 



 Αληηθαηάζηαζε Ακηαληνζσιήλσλ ζηα Γίθηπα Ύδξεπζεο Γήκνπ Ακαξπλζίσλ. 
Πξνυπνινγηζκφο Τπεξεζίαο 375.000,00€ 

 Καηαζθεπή Πιαηείαο Αγίαο Παξαζθεπήο ζηε Υαιθίδα. Πξνυπνινγηζκφο Τπεξεζίαο 
600.000,00€ 

Μειέηεο ηαηηθήο Δπάξθεηαο θαη Δληζρχζεο Κηηξίσλ: 

 ηαηηθή Δλίζρπζε εληεθαψξνθνπ θηηξίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ πιαηεία 
Οκνλνίαο, Αζήλα.  

 ηαηηθή Δλίζρπζε ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πνπ ππέζηε 
βιάβεο απφ ην ζεηζκφ  ζην Λεσλίδην ην 2008  

 ηαηηθή Δλίζρπζε νθηαψξνθνπ θηηξίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην Quito, Ecuador 

 ηαηηθή Δλίζρπζε μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ Δξέηξηα 

 ηαηηθή Δλίζρπζε πεληαψξνθνπ θηηξίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηνλ Πεηξαηά.  

 ηαηηθή Δλίζρπζε θηηξίνπ απφ ιηζνδνκή ζηε Υαιθίδα γηα ηελ πξνζζήθε δχν νξφθσλ.  

 Μειέηεο ηαηηθήο Δπάξθεηαο ησλ θηηξίσλ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ Αζήλα 

 

09/2002 – ζήμερα  Ιδξπηηθφ κέινο, γεληθφο δηεπζπληήο θαη ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο 
software development ηεο δηθηπαθήο εηαηξείαο Seismosoft [http://www.seismosoft.com/]. 
Γεκηνπξγία πξνγξακκάησλ ππνινγηζηή (software) γηα ηε εηζκηθή Αλάιπζε θαη ηνλ Τπνινγηζκφ 
εηζκηθνχ Ρίζθνπ Καηαζθεπψλ. Βαζηθά πξντφληα ηεο εηαηξείαο απνηεινχλ ηα παξαθάησ 
πξνγξάκκαηα: 

1. SeismoStruct: Πξφγξακκα γηα ηελ κε γξακκηθή αλάιπζε πιαηζηαθψλ θνξέσλ. Σν 
πξφγξακκα κπνξεί λα ππνινγίζεη ηε αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηξηζδηάζηαησλ θνξέσλ, 
ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηφζν ηε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ φζν θαη 
γεσκεηξηθέο κε-γξακκηθφηεηεο. Τπνζηεξίδνληαη νη εμήο αλαιπηηθέο κέζνδνη:  

a. Δςναμική μη-γπαμμική ανάλςζη (Dynamic time-history analysis) 

b. Incremental Dynamic Analysis (IDA) 

c. Σηαηική μη-γπαμμική ανάλςζη (Pushover) 

d. Σηαηική μη-γπαμμική ανάλςζη με μη ζηαθεπή καηανομή ηων οπιζόνηιων θοπηίων 
(Adaptive pushover) 

e. Σηαηική μη-γπαμμική ανάλςζη με εναλλαζζόμενη θόπηιζη (Static time-history 
analysis) 

f. Ιδιομοπθική ανάλςζη (Eigenvalue analysis) 

2. SeismoBuild: Καηλνηφκν παθέην πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 
απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεηζκηθή απνηίκεζε θαη ελίζρπζε θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα. Σν πξφγξακκα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη πιήξσο ηηο κεζνδνινγίεο 
ζεηζκηθήο απνηίκεζεο φπσο νξίδνπλ νη Καλνληζκνί, απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηεο 
θαηαζθεπήο έσο ηηο απαηηνχκελεο αλαιχζεηο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ειέγρνπο ησλ κειψλ. 
ην SeismoBuild ππνζηεξίδνληαη ηξεηο επξσπατθνί Καλνληζκνί (Δπξσθψδηθαο, Διιεληθφο 
Καλνληζκφο Δπεκβάζεσλ ΚΑΝ.ΔΠΔ., Ιηαιηθφο Καλνληζκφο NTC-08), θαζψο θαη ε νδεγία 
ASCE 41-13 ησλ ΗΠΑ θαη o Νένο Σνχξθηθνο Καλνληζκφο. Τπνζηεξίδεηαη ηφζν ην δηεζλέο 
φζν θαη ην αγγιηθφ ζχζηεκα κέηξεζεο, θαζψο θαη ηα επξσπατθά θαη ακεξηθάληθα πξφηππα 
νπιηζκνχ. 

3. SeismoSignal: Πξφγξακκα γηα ηελ αλάιπζε επηηαρπλζηνγξακκάησλ. Μεηαμχ άιισλ ην 
πξφγξακκα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ησλ ειαζηηθψλ θαη αλειαζηηθψλ θαζκάησλ, ησλ 
θαζκάησλ Fourier (Fast Fourier Transform), ην θηιηξάξηζκα ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ 
θαη ηνλ ππνινγηζκφ δηαθφξσλ ζεηζκνινγηθψλ παξακέηξσλ (Arias Intensity, significant & 
effective durations θ.α.). 

4. SeismoSelect: Πξφγξακκα γηα ηελ αλαδήηεζε, επηινγή θαη ιήςε θπζηθψλ 
επηηαρπλζηνγξαθεκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, πνπ είλαη δηαζέζηκεο on-
line. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα σο παξάκεηξνη επηινγήο, φπσο 



ην θάζκα απφθξηζεο, δηάθνξεο εδαθηθέο παξάκεηξνη (π.ρ. PGA, PGV, Arias ή Housner 
Intensity), ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζεηζκφ (π.ρ. κέγεζνο, ηχπνο εδαθηθήο 
δηάξξεμεο, ρξνλνινγία) ή ηε ζέζε ηεο θαηαγξαθήο (πρ Vs30, απφζηαζε απφ επίθεληξν). 

5. SeismoMatch: Πξφγξακκα γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλζεηηθψλ επηηαρπλζηνγξακκάησλ κε 
ηελ πξνζαξκνγή ππαξρφλησλ επηηαρπλζηνγξακκάησλ, ζε δνζέληα θάζκαηα 
επηηαρχλζεσλ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ επηηαρπλζηνγξακκάησλ, 
γηα ρξήζε ζηελ ειαζηηθή θαη αλειαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε λέσλ θαη πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ.  

6. SeismoArtif: Πξφγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία ηερλεηψλ επηηαρπλζηνγξαθεκάησλ, 
πξνζαξκνζκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλα θάζκαηα απφθξηζεο κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ κεζφδσλ 
ππνινγηζκνχ. Η ρξήζε πξαγκαηηθψλ επηηαρπλζηνγξαθεκάησλ θαη ηερληθψλ θαζκαηηθήο 
πξνζαξκνγήο (βιέπε SeismoMatch), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εξγαιεία επηινγήο 
επηηαρπλζηνγξακκάησλ, ηείλεη λα ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ζηε κε γξακκηθή δπλακηθή 
αλάιπζε ησλ θαηαζθεπψλ. Ωζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξφζβαζε ζε πξαγκαηηθά 
επηηαρπλζηνγξαθήκαηα είλαη δχζθνιε, έλα εξγαιείν φπσο ην SeismoArtif είλαη 
θαηάιιειν θαη ρξήζηκν. 

7. SeismoSpect: Πξφγξακκα γηα ηελ αλάιπζε πνιιαπιψλ επηηαρπλζηνγξακκάησλ. Μεηαμχ 
άιισλ ην πξφγξακκα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ησλ ειαζηηθψλ θαη αλειαζηηθψλ 
θαζκάησλ, ησλ θαζκάησλ Fourier (Fast Fourier Transform), ην θηιηξάξηζκα ησλ 
πςειψλ ζπρλνηήησλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ δηαθφξσλ ζεηζκνινγηθψλ παξακέηξσλ (Arias 
Intensity, significant & effective durations θ.α.), θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ 
φξσλ ησλ παξακέηξσλ. 

 

10/2002 – 06/2004 Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ Σερληθψλ Μειεηψλ, Αζήλα. 
Δθπφλεζε κειεηψλ γεθπξψλ, ηνίρσλ αληηζηήξημεο θ.α. 

Υαξαθηεξηζηηθά έξγα: 

 Δγλαηία Οδφο, Γέθπξαο Γ7: Γέθπξα κε πξνβνινδφκεζε ζπλνιηθνχ αλνίγκαηνο 365.0m.  

 Αηηηθή Οδφο: Σερληθφ ΚΣΥ-ΣΔ02: Σνίρνο αληηζηήξημεο κήθνπο 126.0m ζηελ πεξηνρή ηεο 
θαηνιίζζεζεο (Μάξηηνο 2003). Θέζε αθέηα, νδφο Καηεράθε.  

 Αηηηθή Οδφο: Σερληθφ Α19-ΣΔ28: Γέθπξα άλσ δηάβαζεο δαζηθήο νδνχ απφ ηε Γπηηθή 
Πεξηθεξεηαθή Λεσθφξνπ Τκεηνχ. 

 Υσξηφ Φηινμελείαο Γεκνζηνγξάθσλ, Οιπκπηαθφ ηάδην: Γέθπξα θάησ δηάβαζεο νδνχ 
ππφ ηηο γξακκέο ηνπ ΗΑΠ. Υξήζε κεζφδνπ forepoling γηα ηε κε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ΗΑΠ. 

 

03/2001 – 11/2007 Τπεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε / αλαλέσζε ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ  http://www.seismolinks.com/ 

 

06/2002 – 09/2002 Rose School, Universita di Pavia, Ιηαιία. Γεκηνπξγία 
πξνγξακκάησλ ππνινγηζηή (software) γηα ηε εηζκηθή Αλάιπζε θαη ηνλ Τπνινγηζκφ εηζκηθνχ 
Ρίζθνπ Καηαζθεπψλ: http://www.roseschool.it/ 

 

01/2000 – 04/2000 πκκεηνρή ζε νκάδα ηνπ Imperial College γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ζεηζκηθνχ ξίζθνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θηηξίνπ ηεο Glaxo Welcome ζην Κάηξν ηεο Αηγχπηνπ 
[θεληξηθά γξαθεία Αθξηθήο]. πλεξγαζία κε ηελ EQE international. 

 

12/2000 – 09/2001 Βνεζφο Δξεπλεηή (Research Assistant) Imperial College, Λνλδίλν 
εληαγκέλνο ζην Κνηλνηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα SAFERR (Seismic Assessment For Earthquake 
Risk Reduction) : http://www.saferr.net/ 

 



12/1999 – 11/2000 Βνεζφο Δξεπλεηή (Research Assistant) Imperial College, Λνλδίλν 
εληαγκέλνο ζην Κνηλνηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα ICONS (Innovative Seismic Design Concepts 
for New and Existing Structures). 

 

VI.  ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΟΜΙΛΙΔ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 

 
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL ENGINEERING (02/2018) 

Παξνπζίαζε κίαο απφ ηηο θεληξηθέο νκηιίεο ζην 4th International Conference on Structural 
Engineering (http://www.irastconf.com), πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ Ιξαληθή Society of 
Structural Engineering (ISSE). Σίηινο νκηιίαο: "Retrofitting of RC Buildings, Strengthening 
Techniques and Intervention Strategies". Παξνπζίαζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ απνηίκεζε 
πθηζηάκελσλ θηηξίσλ θαη ηε ζηξαηεγηθή εληζρχζεσλ θαη επεκβάζεσλ, κε ηε βνήζεηα 
πξαγκαηηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ ηελ πξάμε. 

 

VI.  ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ – ΔΜΙΝΑΡΙΑ 

ON-LINE ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΗ ΕΙΜΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΕΝΙΥΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 
ΟΠΛΙΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ (2019-) Έλαο εθ ησλ δχν παξνπζηαζηψλ καζεκάησλ δηάξθεηαο 
60h κε ζέκα «Seismic Assessment & Retrofitting of Existing RC Structures using SeismoStruct 
and SeismoBuild». Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηίκεζε θαη 
ηελ ελίζρπζε πθηαηάκελσλ θηηξίσλ απφ Ο, θαζψο θαη ζεηξά παξαδεηγκάησλ απνηίκεζεο θαη 
ελίζρπζεο  κε ηε βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ SeismoBuild θαη SeismoStruct. Σα καζήκαηα 
γίληαη ηξεηο θνξέο ην ρξφλν. URL: https://ingeoexpert.com/en/courses-online/seismic-
assessment-seismobuild/ 

 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΗ ΕΙΜΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΕΝΙΥΤΗ, ΜΑΛΑΙΙΑ (05/2018) 
Κεληξηθφο νκηιεηήο ζε ζεηξά απφ δχν ελληάσξα ζεκηλάξηα κε ζέκα ηε «εηζκηθή Απνηίκεζε θαη 
Αληηζεηκηθή Δλίζρπζε θηηξίσλ απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα» πνπ νξγαλψζεθε ζηελ Κνπάια 
Λνπκπνχξ θαη ζηελ Κφηα Κηλακπάινπ ηεο Μαιαηζίαο. Παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο θαη νη 
ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηελ ελίζρπζε πθηαηάκελσλ θηηξίσλ απφ Ο, θαζψο θαη ζεηξά 
παξαδεηγκάησλ απνηίκεζεο θαη ελίζρπζεο. 

 

ΕΙΡΑ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗ ΕΙΜΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΕΝΙΥΤΗ, ΠΕΡΙΑ (02/2018) 
Κεληξηθφο νκηιεηήο ζε ζεηξά απφ ηέζζεξα ηξίσξα ζεκηλάξηα κε ζέκα ηε «εηζκηθή Απνηίκεζε θαη 
Αληηζεηκηθή Δλίζρπζε θηηξίσλ απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα κε ηε ρξήζε ηνπ SeismoBuild θαη ηνπ 
SeismoStruct» πνπ νξγαλψζεθε ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Πεξζίαο (Σερεξάλε, Σακπξίδ, Ιζθαράλ 
θαη Μαζράλη). Παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο θαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηελ 
ελίζρπζε πθηαηάκελσλ θηηξίσλ απφ Ο, θαζψο θαη ζεηξά παξαδεηγκάησλ απνηίκεζεο θαη 
ελίζρπζεο  κε ηε βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ SeismoBuild θαη SeismoStruct. 

 

JORDAN ENGINEERS ASSOCIATION (05/2017) Παξνπζίαζε ελφο δηήκεξνπ ζεκηλαξίνπ 
κε ζέκα ηε «εηζκηθή Απνηίκηζε θαη Αληηζεηκηθή Δλίζρπζε θηηξίσλ απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα» 
ζην χιινγν Μεραληθψλ ηεο Ινξδαλίαο (www.jea.org.jo) ζην Ακκάλ. Παξνπζηάζηεθαλ νη 
βαζηθέο αξρέο θαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηελ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ θηηξίσλ απφ 
Ο κε ηε βνήζεηα πνιιψλ παξαδεηγκάησλ εθαξκνγήο ζηελ πξάμε. 

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ  
(29-30/05/2003) 

Δηζεγεηήο ζην Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Νν.30078Υ03 ππφ ηελ αηγίδα ηεο Έλσζεο Μεραληθψλ 
Γεκφζησλ Τπαιιήισλ (ΔΜΓΤΓΑ) θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 
Πξνζηαζίαο (ΟΑΠ): Πξνζεηζκηθφο Έιεγρνο Τθηζηάκελσλ Γεθπξψλ.  



Θέκα δηαιέμεσλ: Με γξακκηθέο κέζνδνη αλαιχζεσο (ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο). Παξαδείγκαηα 
ζπγθξηηηθήο εθαξκνγήο. 

 
IMPERIAL COLLEGE (1999-2001) 

Δπηθνπξηθφ δηδαθηηθφ έξγν ζην ηκήκα Master κε ηίηιν Earthquake Engineering & Structural 
Dynamics. Engineering Seismology and Earthquake Engineering Section ηνπ Imperial College 
(Λνλδίλν).  

 

VIΙ. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 

 
BOOK CHAPTERS 

1. Antoniou S. and Pinho R. [2018] “Nonlinear Seismic Analysis of Framed Structures”. 
Structural Engineering in Vibrations, Dynamics and Impacts by CRC Press, Taylor & 
Francis Group. Accepted for publication. 

2. Pinho R., Antoniou S., Casarotti C. and Lopez M. [2005] “A displacement-based 
adaptive pushover algorithm for assessment of buildings and bridges”. Nato Science 
Series: IV: Earth and Environmental Sciences. Volume 66, Book Advances in 
Earthquake Engineering for Urban Risk Reduction. Springer Netherlands, ISBN 978-1-
4020-4569-1 (Print) 978-1-4020-4571-4 (Online), pg. 79-94 

3. Fragiadakis M., Pinho R. and Antoniou S. Modelling inelastic buckling of reinforcing bars 
under earthquake loading. Chapter 23, Post-Conference Book Publication: 
Computational Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2007. 

 

JOURNAL PAPERS 

1. Smyrou E., Blandon C., Antoniou S., Pinho R., Crisafulli F. [2011] Implementation and 
Verification of a Masonry Panel Model for Nonlinear Dynamic Analysis of Infilled RC 
Frames. Bull. of Earthquake Engineering, published online 11 April 2011. 

2. Asteris P. G., Antoniou S., Sophianopoulos D. S., and Chrysostomou C. Z. [2011] 
Mathematical Macromodeling of Infilled Frames: State of the Art. Journal of Structural 
Engineering, ASCE. December 2011. 

3. Pinho R., Casarotti C. and Antoniou S. [2007a] "A comparison of single-run pushover 
analysis techniques for seismic assessment of bridges," Earthquake Engineering and 
Structural Dynamics, Vol. 36, Issue 10, pp. 1347-1362. 

4. Antoniou S. and Pinho R. [2004a] "Advantages and Limitations of Force-based Adaptive 
and Non-Adaptive Pushover Procedures," Journal of Earthquake Engineering, Vol. 8, No. 
4, pp. 497-522. 

5. Antoniou S. and Pinho R. [2004b] "Development and Verification of a Displacement-
based Adaptive Pushover Procedure," Journal of Earthquake Engineering, Vol. 8, No. 5. 

6. Tzanetos, N., Elnashai A.S., Hamdan F.H. & Antoniou S. [2000]. Inelastic Dynamic 
Response of RC Bridges Subjected to Spatial Non-synchronous Earthquake Motion. 
Advances in Structural Engineering, Vol. 3, No. 3. 

 

CONFERENCE PAPERS  

1. Antoniou S. and Pinho R. [2009] "Displacement-based adaptive pushover”. Proceedings 
of the the 2nd International Conference on Computational methods in structural 
dynamics and earthquake engineering. 

2. Pinho R., Bhatt C., Antoniou S., Bento R. [2008a] "Modelling of the horizontal slab of a 
3D irregular building for nonlinear static assessment," Proceedings of the Fourteenth 
World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, Paper no. 05-01-0159. 



3. Pavan A., Pinho R. and Antoniou S. [2008] "Blind prediction of a full scale 3D steel 
frame tested under dynamic conditions”. Proceedings of the 14th World Conference on 
Earthquake Engineering. Beijing, China, October 2008. 

4. Fragiadakis M., Pinho R. and Antoniou S. [2007] “Modelling Inelastic Buckling of 
Reinforcing Bars under Earthquake Loading,” Proceedings of the ECCOMAS Thematic 
Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake 
Engineering (COMPDYN07), Crete, Greece. 

5. Ferracuti B., Savoia M., Pinho R., Francia R. and Antoniou S. [2007] “Pushover analysis 
of FRP-retrofitted existing RC frame structures,” Proceedings of the Eighth International 
Symposium on Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures 
(FRPRCS-8), Patras, Greece. 

6. Smyrou E., Blandon C.A., Antoniou S., Pinho R. and Crowley H. [2006] "Implementation 
and verification of a masonry panel model for nonlinear pseudo-dynamic analysis of 
infilled RC frames," Proceedings of the First European Conference on Earthquake 
Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland, Paper no. 355. 

7. Meireles H.A., Pinho R., Bento R. and Antoniou S. [2006] "Verification of an adaptive 
pushover technique for the 3D case," Proceedings of the First European Conference on 
Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland, Paper no. 619. 

8. Pietra D., Pinho R. and Antoniou S. [2006] "Verification of displacement-based adaptive 
pushover for seismic assessment of high-rise steel buildings," Proceedings of the First 
European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland, 
Paper no. 956. 

9. R. Pinho , S. Antoniou  and D. Pietra [2006]. A Displacement-Based Adaptive Pushover 
for Seismic Assessment νf Steel αnd Reinforced Concrete Buildings. US National 
Conference in Earthquake Engineering, San Francisco, US, 17th – 21st April 2006. 
Paper No. 1701 

10. Pinho, R.  & Antoniou, S. [2005]. A Displacement-Based Adaptive Pushover Algorithm 
for Assessment of Vertically Irregular Frames. 4th European Workshop on the Seismic 
Behaviour of Irregular and Complex Structures. Thessaloniki 26-27 August 2005. 

11. Antoniou, S., Rovithakis, A. &  Pinho, R. [2002]. Development and verification of a fully 
adaptive pushover procedure. Proceedings of the Twelfth European Conference on 
Earthquake Engineering. Paper Reference 822 [computer file], Elsevier Science Ltd. 

12. Elnashai, A. S. & Antoniou, S. [2000]. The September 7, 1999 Athens earthquake. 
Implications of recent earthquakes on seismic risk : papers presented at the Japan-UK 
Seismic Risk Forum 3rd Workshop, 6-7 April 2000, Imperial College, London, UK. 

13. Elnashai, A. S. & Antoniou, S. [1998]. Assessment of behaviour factors in EC8 including 
shear supply-demand considerations. Proceedings of the Eleventh European Conference 
on Earthquake Engineering [computer file], A. A. Balkema. 

 

 

TECHNICAL NOTES 

1. Fragiadakis, M., Pinho, R. and Antoniou, S. (2008). “Modelling inelastic buckling of 
reinforcing bars under earthquake loading”, in Progress in Computational Dynamics and 
Earthquake Engineering, M. Papadrakakis, D.C. Charmpis, N.D. Lagaros and Y. 
Tsompanakis (Eds.), A.A. Balkema Publishers – Taylor & Francis. 

 

VIII.  ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΔΚΓΟΔΩΝ 

 
1. Elnashai, A. S. & Antoniou, S. [2000]. Implications of recent earthquakes on seismic 

risk : papers presented at the Japan-UK Seismic Risk Forum 3rd Workshop, 6-7 April 
2000, Imperial College, London, UK. Series on innovation in structure and construction 
v.2, Imperial College Press, London, 2000, 228 pages. 



 

IX.  ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

1. Μέινο ζην Τεσνικό Επιμεληηήπιο Ελλάδαρ (T.E.E.) απφ 03/1997. 

2. Μέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ/ΠΣ Δπβνίαο απφ 11/2006. 

3. Μέινο ηνπ πιιφγνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Διιάδνο (.Π.Μ.Δ.). 

4. Μέινο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο Αληηζεηζκηθήο Μεραληθήο (Δ.Σ.Α.Μ.) απφ 06/2003. 

5. Μέινο ηεο Δηδηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα ζέκαηα Αληηζεηζκηθήο 
Μεραληθήο θαη Σερληθήο εηζκνινγίαο απφ 07/2005. 

 

X.  ΓΝΩΔΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

Βαζηθφο Πξoγξακκαηηζηήο ησλ εμήο παθέησλ software:  

i. SeismoBuild: Πξφγξακκα γηα ηελ κε γξακκηθή αλάιπζε πιαηζηαθψλ θνξέσλ. Σν 
πξφγξακκα κπνξεί λα ππνινγίζεη ηε αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηξηζδηάζηαησλ θνξέσλ, 
ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηφζν ηε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ φζν θαη γεσκεηξηθέο 
κε-γξακκηθφηεηεο.  

ii. SeismoStruct: Πξφγξακκα γηα ηελ κε γξακκηθή αλάιπζε πιαηζηαθψλ θνξέσλ. Σν 
πξφγξακκα κπνξεί λα ππνινγίζεη ηε αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηξηζδηάζηαησλ θνξέσλ, 
ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηφζν ηε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ φζν θαη γεσκεηξηθέο 
κε-γξακκηθφηεηεο.  

iii. SeismoSignal: Πξφγξακκα γηα ηελ αλάιπζε επηηαρπλζηνγξακκάησλ. Μεηαμχ άιισλ ην 
πξφγξακκα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ησλ ειαζηηθψλ θαη αλειαζηηθψλ θαζκάησλ, ησλ 
θαζκάησλ Fourier (Fast Fourier Transform), ην θηιηξάξηζκα ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ θαη 
ηνλ ππνινγηζκφ δηαθφξσλ ζεηζκνινγηθψλ παξακέηξσλ (Arias Intensity, significant & 
effective durations θ.α.).  

iv. SeismoMatch: Πξφγξακκα γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλζεηηθψλ επηηαρπλζηνγξακκάησλ κε ηελ 
πξνζαξκνγή ππαξρφλησλ επηηαρπλζηνγξακκάησλ, ζε δνζέληα θάζκαηα επηηαρχλζεσλ. 
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ επηηαρπλζηνγξακκάησλ, γηα ρξήζε ζηελ 
ειαζηηθή θαη αλειαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε λέσλ θαη πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ.  

v. SeismoSpect: Πξφγξακκα γηα ηελ αλάιπζε πνιιαπιψλ επηηαρπλζηνγξακκάησλ. Μεηαμχ 
άιισλ ην πξφγξακκα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ησλ ειαζηηθψλ θαη αλειαζηηθψλ θαζκάηψλ, 
ην θηιηξάξηζκα ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ δηαθφξσλ ζεηζκνινγηθψλ 
παξακέηξσλ (Arias Intensity, significant & effective durations θ.α.). 

vi. Πξφγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ ξνπψλ θακππινηήησλ, πξφγξακκα 
ππνινγηζκνχ ζπληειεζηψλ εξππζκνχ, πξφγξακκα δηαρείξηζεο βηβιηνγξαθίαο, θ.α. 

Πνιχ θαιή γλψζε:  

i. Παθέησλ ηαηηθήο θαη Γπλακηθήο Αλάιπζεο Καηαζθεπψλ (SAP2000, SOFiSTiK, 
SeismoStruct). 

ii. ρεδηαζηηθψλ Παθέησλ (AutoCAD). 

iii. Γισζζψλ Πξνγξακκαηηζκνχ (Delphi, Pascal, Fortran, Basic, Perl). 

iv. Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ Windows 98/2K/ΝΣ/XP, Linux, Unix, MS-DOS.  

v. Παθέησλ Λνγηζκηθνχ γηα  Windows (Δπεμεξγαζίαο θεηκέλνπ,  Λνγηζηηθά, Παξνπζηάζεσλ 
θ.ά). 

vi. Παθέησλ επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη βίληεν (PhotoShop, Pinnacle Systems) 

vii. Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ ζε Windows 2000/XP θαη Linux. 

viii. INTERNET (Γεκηνπξγία Internet Site θαη πγγξαθή WWW Pages). 

ix. Γεκηνπξγία θαη Γηαρείξηζε INTRANET. 


