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Περίληψη 

 

Η παοξύρα ξμιλία πεοιλαμβάμει μια ρειοά καμξμιρςικώμ διαςάνεχμ, καςαρκεσαρςικώμ λεπςξμεοειώμ και 
ξδηγιώμ ξι ξπξίεπ θα ρσμπεοιλητθξύμ ρςξ πλαίριξ ςξσ μέξσ Εσοχκώδικα 8, μέοη 1 και 3 για ςξμ 
αμςιρειρμικό ρυεδιαρμό και ςημ αμάλσρη μέχμ και στιρςάμεμχμ μεςαλλικώμ και ρύμμικςχμ καςαρκεσώμ, 
αμςίρςξιυα. Η παοξσρίαρη επικεμςοώμεςαι ρε ςευμικά θέμαςα ρυεςικά με τέοξμςα μεςαλλικά ρςξιυεία (π.υ. 
σπξρςσλώμαςα), μεςαλλικέπ ρσμδέρειπ, ρύμμικςεπ δξκξύπ καθώπ και ρςιπ μέεπ ποξςειμόμεμεπ καςηγξοίεπ 
πλαρςιμόςηςαπ και όοια λσγηοόςηςαπ για διάτξοξσπ ςύπξσπ μεςαλλικώμ και ρύμμικςχμ τξοέχμ. Η 
παοξσρίαρη καλύπςει ςη λξγική ςηπ μόοτχρηπ ποξςειμόμεμχμ λεπςξμεοειώμ ρσμδέρεχμ, ξι ξπξίεπ 
εναρταλίζξσμ ςημ πλάρςιμη ρσμπεοιτξοά ςχμ ρσμδέρμχμ δσρκαμφίαπ σπό αμακσκλιζόμεμη τόοςιρη με βάρη 
ςιπ ποξςειμόμεμεπ καςηγξοίεπ πλαρςιμόςηςαπ, αμάλξγα με ςξμ ρςαςικό ρύρςημα ςξσ μεςαλλικξύ τξοέα. Η 
ξμιλία επίρηπ πεοιλαμβάμει μια ρειοά ξδηγιώμ ρυεςικά με ςημ ποξρξμξίχρη και μη γοαμμική αμάλσρη 
στιρςάμεμχμ μεςαλλικώμ καςαρκεσώμ, ξι ξπξίεπ ρσγκοίμξμςαι με ςιπ σπάουξσρεπ διαςάνειπ ςξσ Εσοχκώδικα 
8, μέοξπ 3. 
 

ύμτομο βιογραφικό 
 

Ο Δημήςοηπ Λιγμόπ είμαι Αμαπληοχςήπ Καθηγηςήπ ςξσ Πξλσςευμείξσ ςηπ Λχζάμηπ (EPFL) από ςξ 2016 όπξσ 
και καςέυει ςημ έδοα ςξσ εογαρςηοίξσ μεςαλλικώμ καςαρκεσώμ. Από ςξ 2010 έχπ ςξ 2016 εογάρςηκε χπ 
Επίκξσοξπ και Αμαπληοχςήπ Καθηγηςήπ ρςξ παμεπιρςήμιξ ςξσ McGill ρςξ Μόμςοεαλ ςξσ Καμαδά. Είμαι 
διπλχμαςξύυξπ Πξλιςικόπ Μηυαμικόπ ςξσ Εθμικξύ Μεςρόβιξσ Πξλσςευμείξσ (2003). Καςέυει μεςαπςσυιακό 
(2004) και διδακςξοικό (2008) δίπλχμα ρπξσδώμ από ςξ Παμεπιρςήμιξ ςξσ Stanford ςχμ Ημχμέμχμ Πξλιςειώμ 
Αμεοικήπ (Η.Π.Α). Έυει εογαρςεί χπ μεςαδιδακςξοικόπ εοεσμηςήπ ρςα παμεπιρςήμια ςξσ Berkeley, Η.Π.Α 
(2009) και ςξσ Κιόςξ ρςημ Ιαπχμία (2010). Σςημ παοξύρα τάρη ρσμμεςέυει ρςημ ξμάδα εογαρίαπ 2 
(CEN/TC250/SC8.T2) ςξσ Εσοχκώδικα 8 Μέοξπ 1 για ςημ ρσγγοατή ςχμ μέχμ αμςιρειρμικώμ διαςάνεχμ για 
μεςαλλικέπ και ρύμμικςεπ καςαρκεσέπ, καθώπ και ρςημ ξμάδα εογαρίαπ για ςημ αμαθεώοηρη ςξσ 
καμξμιρςικώμ διαςάνεχμ ςξσ ASCE 41-17 ρςιπ Η.Π.Α. Είμαι ρσγγοατέαπ πεοιρρξςέοχμ από 45 ςευμικώμ 
άοθοχμ ρε διεθμή επιρςημξμικά πεοιξδικά και 100 ςευμικώμ άοθοχμ ρε διεθμή ρσμέδοια. Οι εοεσμηςικέπ ςξσ 
δοαρςηοιόςηςεπ έυξσμ ςιμηθεί με πξλλά διεθμή βοαβεία ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ 2013 State-of-the-Art 
of Civil Engineering Award από ςημ Αμεοικαμική Έμχρη Πξλιςικώμ Μηυαμικώμ (ASCE). 

Πληοξτξοίεπ:  http://www.labmetalstructures.civil.ntua.gr/ 
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