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Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, εκτεταμένη έρευνα για αντισεισμικές κατασκευές
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων την τελευταία δεκαετία, με
παρουσίαση και χρήση διαφόρων καινοτόμων συστημάτων με βάση το χάλυβα. Τα συστήματα αυτά
όμως δεν έχουν βρει ακόμα ευρεία εφαρμογή στην πράξη εκ του γεγονότος ότι οι διατάξεις
λειτουργίας και σχεδιασμού τους δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμα στους Ευρωκώδικες και λίγοι
Μηχανικοί έχουν τη εμπειρία και γνώση να τα εφαρμόσουν. Για να παραμεριστεί αυτό το
μειονέκτημα, η ΕΕ χρηματοδότησε μέσω του Ερευνητικού Οργανισμού της Ένωσης Άνθρακα και
Χάλυβα (RFCS) ένα πρόγραμμα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης 12 καινοτόμων συστημάτων με το
όνομα INNOSEIS. Σ’ αυτό το πρόγραμμα συμμετείχαν 11 εταίροι με συντονιστή το Εργαστήριο
Μεταλλικών Κατασκευών του ΕΜΠ. Οι γενικές γραμμές του προγράμματος ήταν οι ακόλουθες:
*Έκδοση ενός τόμου με πληροφοριακό υλικό για καθένα από τα 12 συστήματα, μετάφραση σε 8
γλώσσες και διανομή του σε Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και άλλους εταίρους του κατασκευαστικού
τομές.
*Κριτήρια ένταξης των συστημάτων στις «αντισεισμικές συσκευές», οι οποίες οφείλουν να ενταχθούν
στη δοκιμασία του ευρωπαϊκού κανονισμού ΕΝ 15129 και να είναι εφοδιασμένες με CE ή να
θεωρούνται ως εναλλακτικά στατικά συστήματα που μελετώνται με βάση τους κανόνες της
επιστήμης.
*Ανάπτυξη πιθανοτικής μεθόδου για τον προσδιορισμό αξιόπιστων τιμών των συντελεστών
συμπεριφοράς q προς χρήση στην πράξη.
*Εκπόνηση παραδειγμάτων εφαρμογής με χρήση των καινοτόμων συστημάτων τόσο σε νέα κτίρια,
όσο και για την αντισεισμική ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων.
Πλήρεις πληροφορίες για τα αποτελέσματα του προγράμματος δίνονται στη σχετική ιστοσελίδα
www.innoseis.ntua.gr. Αντίτυπα του ενημερωτικού τόμου θα διατίθενται και στο συνέδριο.
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