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Εικ. 1: Σόμοσ 450 ςελίδων με ενθμερωτικά φυλλάδια για το κάκε ςφςτθμα 

 

Περίληψη 

τα πλαίςια του ερευνθτικοφ προγράμματοσ INNOSEIS πραγματοποιικθκαν ενζργειεσ για τθν διάδοςθ 

12 καινοτόμων αντιςειςμικϊν ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν. υντάχκθκαν ενθμερωτικά φυλλάδια ςτθν 

μορφι ενόσ τόμου 450 ςελίδων και ο οποίοσ ζγινε διακζςιμοσ ςε όλουσ τουσ φορείσ του 

καταςκευαςτικοφ τομζα. Ορίςτθκαν κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία αποφαςίηεται ποιεσ ςυςκευζσ 

αποτελοφν αντικείμενο του EN 15129 και ποιεσ μποροφν να κεωρθκοφν καινοτόμα αντιςειςμικά 

ςυςτιματα και να εξεταςκοφν ςφμφωνα με τον EN 1998-1. Για τθν δεφτερθ περίπτωςθ ςυντάχκθκαν 

προκανονιςτικζσ ςυςτάςεισ ςχεδιαςμοφ. τα πλαίςια του προγράμματοσ, επίςθσ, αναπτφχκθκε θ 

μζκοδοσ INNOSEIS, θ οποία είναι μία μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν αξιοπιςτία που επιτρζπει τον κακοριςμό 

του δείκτθ ςυμπεριφοράσ (q factor) για ζνα κτίριο. Εξετάςτθκαν επίςθσ παραδείγματα ςχεδιαςμοφ, 

όπου τα καινοτόμα ςυςτιματα και ςυςκευζσ χρθςιμοποιοφνται για τον ςχεδιαςμό καινοφργιων 

μεταλλικϊν κτιρίων, αλλά και για τθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

Σζλοσ οργανϊκθκαν ςυνζδρια και ςεμινάρια ςε χϊρεσ Ευρϊπθσ και ςε μεςογειακζσ χϊρεσ εκτόσ 

Ευρϊπθσ με υψθλι ςειςμικότθτα, προκειμζνου να αναδειχκοφν οι τεχνολογίεσ και οι κϊδικεσ που 

αναπτφςςονται ςτθν Ευρϊπθ. Όλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα INNOSEIS αλλά και τα 

ζγγραφα που δθμιουργικθκαν ςτα πλαίςια αυτοφ, βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ 

(http://innoseis.ntua.gr/). 

http://innoseis.ntua.gr/
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Συνζδρια και ςεμινάρια 

Χϊρα Πόλη Συνζδριο Ιςτοςελίδα 

Ελλάδα Λάριςα 
9th Conference of 
Steel Structures 

eeme.ntua.gr/9HNCSS/en/index.html 

Βζλγιο Λουξεμβοφργο 
Journée 

Construction Acier 
2017 

www.infosteel.be/fr/events/journee-
construction-acier/3165-journee-construction-

acier-2017.html 

Βουλγαρία όφια 
75th Jubilee of 

UACEG 
conference2017.uacg.bg/en/  

Γερμανία Άαχεν 

Symposium 
"Auslegung von 
Stahlbauten in 

Erdbebengebieten" 

www.xing.com/events/auslegung-stahlbauten-
erdbebengebieten-1880600 

Ιταλία Πιςτόια 
XVII ANIDIS 
Conference 

http://convegno.anidis.it/index.php/anidis/2017 

Ρουμανία Ιάςιο 
15th National 

conference of Steel 
Structures 

www.conmet15.ci.tuiasi.ro/en/ 

Πορτογαλία Λιςαβόνα 
PROHITECH 
Conference 

www.prohitech2017.com/ 

 

http://eeme.ntua.gr/9HNCSS/en/index.html
http://www.infosteel.be/fr/events/journee-construction-acier/3165-journee-construction-acier-2017.html
http://www.infosteel.be/fr/events/journee-construction-acier/3165-journee-construction-acier-2017.html
http://www.infosteel.be/fr/events/journee-construction-acier/3165-journee-construction-acier-2017.html
http://conference2017.uacg.bg/en/
http://www.xing.com/events/auslegung-stahlbauten-erdbebengebieten-1880600
http://www.xing.com/events/auslegung-stahlbauten-erdbebengebieten-1880600
http://www.conmet15.ci.tuiasi.ro/en/
http://www.prohitech2017.com/


 

Συνζδρια και ςεμινάρια 

Χϊρα Πόλη Συνζδριο Ιςτοςελίδα 

Κφπροσ Λευκωςία   

Δανία Κοπεγχάγθ EUROSTEEL 2017 www.eurosteel2017.dk/  

Σουρκία Κωνςταντινοφπολθ   

Μολδαβία Κιςινάου   

Ελλάδα Ρόδοσ COMPDYN 2017 2017.compdyn.org/ 
 

 

Λίςτα με τα καινοτόμα αντιςειςμικά ςυςτήματα και ςυςκευζσ 

υνολικά 12 καινοτόμα αντιςειςμικά ςυςτιματα και ςυςκευζσ εξετάςκθκαν. Σο κφριο χαρακτθριςτικό 

όλων είναι ότι υπό τον ςειςμό ςχεδιαςμοφ μόνο κάποια μικρά και εφκολα αντικαταςτάςιμα τμιματα 

των ςυςτθμάτων κα πλαςτικοποιθκοφν, ενϊ θ υπόλοιπθ καταςκευι κα παραμείνει ελαςτικι. Σα 

καινοτόμα αυτά ςυςτιματα αναφζρονται παρακάτω: 

1. υνδζςεισ INERD με πείρο 

2. υνδζςεισ INERD με ελάςματα ςχιματοσ U 

3. Δοκοί ςφηευξθσ FUSEIS 

4. Πείροι ςφηευξθσ FUSEIS 

5. Κοχλιωτζσ αποκαταςτάςεισ δοκϊν FUSEIS 

6. υγκολλθτζσ αποκαταςτάςεισ δοκϊν FUSEIS 

7. Αντικαταςτάςιμοσ ςειςμικόσ ςφνδεςμοσ 

8. Αντικαταςτάςιμεσ διατμθτικζσ πλάκεσ 

9. Πλαίςια με τροποποιθμζνουσ κεντρικοφσ ςυνδζςμουσ δυςκαμψίασ 

10. Χαλφβδινθ ςυςκευι με ικανότθτα επαναφοράσ  

11. Χαλφβδινθ ςυςκευι απόςβεςθσ τριγωνικοφ ςχιματοσ  

12. Χαλφβδινθ ςυςκευι απόςβεςθσ ςχιματοσ C (ι μιςοφζγγαρου) 

 

Αναλυτικζσ διερευνήςεισ - Στόχοι 

– φνταξθ ενθμερωτικϊν φυλλαδίων για κάκε ςφςτθμα (ενωμζνα ςε ζναν Σόμο), μεταφραςμζνα ςε 
διάφορεσ γλϊςςεσ και διάδοςθ του υλικοφ, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι ςε Αρχιτζκτονεσ, 
Μθχανικοφσ, καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ, φοιτθτζσ και άλλουσ φορείσ του καταςκευαςτικοφ τομζα. 

– Ανάπτυξθ μίασ μεκόδου βαςιςμζνθ ςτθν αξιοπιςτία, για τον υπολογιςμό του δείκτθ ςυμπεριφοράσ 
(q factor) ενόσ κτιρίου. 

– Κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία αποφαςίηεται ποιεσ ςυςκευζσ αποτελοφν αντικείμενο του EN 15129 
και ποιεσ μποροφν να κεωρθκοφν καινοτόμα αντιςειςμικά ςυςτιματα και να εξεταςκοφν ςφμφωνα 
με τον EN 1998-1. 

– Παραδείγματα ςχεδιαςμοφ, όπου τα καινοτόμα ςυςτιματα και ςυςκευζσ χρθςιμοποιοφνται για τον 
ςχεδιαςμό καινοφργιων μεταλλικϊν κτιρίων, αλλά και για τθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων καταςκευϊν 
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.. 

– Οργάνωςθ ςυνεδρίων και ςεμιναρίων ςε χϊρεσ Ευρϊπθσ και ςε μεςογειακζσ χϊρεσ εκτόσ Ευρϊπθσ 
με υψθλι ςειςμικότθτα 

– Δθμιουργία ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ για όλα τα ςυςτιματα και ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε όλα τα 
ζγγραφα που δθμιουργικθκαν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ. 

 

http://www.eurosteel2017.dk/
https://2017.compdyn.org/


 

 

 

 

Εικ. 2: Παραδείγματα ςχεδιαςμοφ κτιρίων με τα 
καινοτόμα αντιςειςμικά ςυςτιματα 

Εικ. 3: Μεκοδολογία INNOSEIS για τον 
υπολογιςμό του δείκτθ ςυμπεριφοράσ ενόσ 

κτιρίου 

  

Εικ. 4: Εφαρμογι των καινοτόμων αντιςειςμικϊν ςυςτθμάτων ςε υφιςτάμενα κτίρια 

 

Εικ. 5: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ και ζγγραφα ςχετικά με το πρόγραμμα 



 

 
 

Εικ. 6: Οργάνωςθ ςυνεδρίων και ςεμιναρίων εντόσ και εκτόσ Ευρϊπθσ. 

 

 


