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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Η Δρ. Όλγα Μαρκογιαννάκη αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με βαθμό 8.07/10 το 2008 και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Columbia στις Η.Π.Α. με αντικείμενο τη μηχανική των
κατασκευών, 2010, από όπου και αποφοίτησε με βαθμό 3.7/4.0. Το 2015 ολοκλήρωσε με
βαθμό Άριστα τη διδακτορική της διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών. Διαθέτει 8ετή ερευνητική εμπειρία στο χώρο της αντισεισμικής
μηχανικής και της απόκρισης των κατασκευών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
περιλαμβάνουν: δυναμική–σεισμική απόκριση, σχεδιασμός και ενίσχυση των έργων υποδομής
(με έμφαση στις γέφυρες) και των κατασκευών, μοντελοποίηση με πεπερασμένα στοιχεία,
ανελαστικές αναλύσεις κατασκευών,
πειραματικές δοκιμές μηχανικής απόκρισης,
προσαρμογή υποδομών στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής (διαθέτει ερευνητική εμπειρία
στην αντιμετώπιση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας). Ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια
εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο εργαστήριο Δυναμικής και Ταλαντώσεων του τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διδάσκει τα μαθήματα της
Περιβαλλοντικής Γεωλογίας και Παράκτιας Μηχανικής. Επίσης έχει εργαστεί ως έκτακτο
διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και στο
ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η Δρ. Όλγα Μαρκογιαννάκη έχει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και διεθνή συνέδρια και έχει επιβλέψει αυτόνομα μία
διπλωματική εργασία με αντικείμενο την επιρροή της αντισεισμικότητας στις κατασκευές.
Ακόμη διαθέτει πλούσια 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες και στην επίβλεψη
οικοδομικών, υδραυλικών βιομηχανικών έργων και έργων οδοποιίας, ενώ είναι συνεργάτης (σε
τεχνικά και διοικητικά θέματα) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το 2016. Είναι
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, της
Εταιρίας Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ), της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας
Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) και της μόνιμης επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ Αντισεισμικής,
Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας.
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