Η Εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών και
ο Ρόλος του Σεισμού της Θεσσαλονίκης το 1978
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


O πρώτος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός συντάχθηκε και
άρχισε να ισχύει το 1959.



Το 1984 συμπληρώθηκε με πρόσθετα βασικά άρθρα.



Το 1995 τέθηκε σε αποκλειστική εφαρμογή ο Ν.Ε.Α.Κ.
(Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός).



Το 2001 θεσπίσθηκε ο Ε.Α.Κ.2000
(Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός - 2000).



Από τότε μέχρι σήμερα, στο αρχικό κείμενο του Ε.Α.Κ.2000 έχουν
γίνει οι αναγκαίες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και διευκρινήσεις.



Από την 30-5-2014 (ΦΕΚ 1457/2014) μπορεί να χρησιμοποιείται:
είτε μόνον ο Ε.Α.Κ.2000 (αυτούσιος),
είτε μόνον ο Ευρωκώδικας EC8 (αυτούσιος).
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959

(1)

Καταστρεπτικός σεισμός την 22-4-1928, μεγέθους 6,3R, ισοπέδωσε
την Κόρινθο και το Λουτράκι (20 θύματα).
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959


(2)

ΠΔ 1-11-1928 (ΦΕΚ 234Α/7-11-1928)
"Περί Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού Κορίνθου Λουτρακίου"
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959

(3)

"Ο Αντισεισμικός Οικοδομικός
Κανονισμός Κορίνθου - Λουτρακίου"


Στον στατικό υπολογισμό θα
θεωρούνται και σεισμικές δυνάμεις ως
ποσοστό των κατακόρυφων φορτίων:








κατακόρυφες ίσες με το ±30%.
οριζόντιες ίσες με το ±12%

Οι σεισμικές δυνάμεις θα εφαρμόζονται
στο κέντρο της αντίστοιχης μάζας.
Για τους υπολογισμούς σκυροδέματος ,
ξυλίνων και σιδηρών κατασκευών
υποδεικνύονται οι Γερμανικοί
Κανονισμοί του 1925, 1926 και 1919
αντιστοίχως (επιτρεπόμενες τάσεις).
Χορηγούνται κατασκευαστικοί κανόνες
για ανέγερση, προσθήκη και επισκευή,
κάθε μορφής κατασκευών.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959

(4)



ΠΔ 2-10-1931 (ΦΕΚ 375Α/29-10-1931) "Περί του Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού της σεισμοπλήκτου περιοχής Κορίνθου-Λουτρακίου"



Πρόκειται για επανάληψη του ίδιου Κανονισμού, συμπληρωμένου σε
θέματα κατασκευών, προσθηκών και επισκευών.



Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται κατά τους κύριους άξονες του κτιρίου.



Επιτρέπεται να μη λαμβάνεται σύγχρονη εφαρμογή κατακόρυφης και
οριζόντιας δύναμης σεισμού.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959

(5)

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1932 καταστροφικός σεισμός 7R ισοπεδώνει την
"όμορφη καστροπολιτεία της Ιερισσού" …………(161 θύματα).
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959

(6)

Στις 23 Απριλίου 1933 καταστροφικός σεισμός 6,6R ισοπεδώνει την
ανατολική ακτή της Κω …………(178 θύματα).
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959

(7)

Στις 25 Φεβρουαρίου 1935 εκδηλώνεται καταστροφικός σεισμός 7R στην
περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης (8 θύματα).
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959

(8)

Την 1η Μαρτίου 1941 καταστροφικός σεισμός 6,3R ισοπεδώνει τη Λάρισα.
«… εκ των 6.000 περίπου οικιών της Λαρίσης ποσοστόν 70% κατέστη
άχρηστον. Κατέρρευσαν ξενοδοχεία, εκκλησίες, νοσοκομεία, τράπεζες, ..»,
(40 θύματα)
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959

(9)



ΚΔ 9-8-1941 (ΦΕΚ 277Α/16-8-1941) "Περί επεκτάσεως του
Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού εις την περιοχήν Λαρίσσης"



Εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού,
κατά την οποίαν η κατακόρυφη και οριζόντια σεισμική δύναμη
ορίζονται σε ποσοστό 10% των κατακόρυφων φορτίων.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959

(10)



ΒΔ 28-7-1947 (ΦΕΚ 165Α/11-8-1947) "Περί τροποποιήσεως του από 210-1931 Διατάγματος περί Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού"



Παραμένει μόνο η οριζόντια σεισμική συνιστώσα, ίση με το 10% των
κατακόρυφων φορτίων.



Αναμορφώνονται οι "οικοδομικές" διατάξεις (ύψη, όροφοι, υλικά, τρόπος
επισκευής κλπ). Ενισχύονται οι απαιτήσεις για την κατασκευή "σενάζ".



Για την εκτέλεση "θεμελιώδους επισκευής" ή προσθήκης ορόφου,
απαιτείται Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής Πολιτ. Μηχανικών.

12

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959

(11)

Στις 12-8-1953, εκδηλώνεται στην Κεφαλονιά ο ισχυρότερος και
καταστροφικότερος σεισμός στη νεότερη ιστορία των Επτανήσων,
μεγέθους 7,2R (Καταστροφή Αργοστολίου, Ληξουρίου, Ζακύνθου, 476 θύματα)

Φωτογραφίες από την Ζάκυνθο.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959

(12)



ΒΔ 17-6-1954 (ΦΕΚ 134Α/26-6-1954) "Περί επεκτάσεως του
Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού Κορίνθου-Λουτρακίου εις την
περιοχήν των Νομών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου"



Επεκτείνει την ισχύ του από 2-10-1931 Διατάγματος (όπως τροποποιήθηκε)
"σε ολόκληρη την περιοχή των Νομών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου".



Συνήθης πρακτική η επέκταση των υπαρχόντων διαταγμάτων
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1928-1959
30-4-1954 Σοφάδες Καρδίτσας 7,0R

9-7-1956 Αμοργός 7,5R (Θήρα κλπ)

(13)

19-4-1955 Βόλος 6,2R

25-4-1957 Ρόδος 7,2R
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1959 (1)


ΒΔ 19-2-1959 (ΦΕΚ 36Α/26-2-1959) "Περί Αντισεισμικού Κανονισμού
Οικοδομικών Έργων"



Είναι ο 1ος Αντισεισμικός Κανονισμός υποχρεωτικής εφαρμογής για
ολόκληρη τη χώρα.
χώρα



Οι περιοχές της χώρας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες,
κατηγορίες ασθενώς (Ι),
μετρίως ΙΙ) και ισχυρώς (ΙΙΙ) σεισμόπληκτες. Περιλαμβάνεται
"Πίναξ χαρακτηρισμού σεισμικότητας οικισμών Ελλάδος".



Τα εδάφη κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες,
κατηγορίες μικρής (α), μέτριας (β),
μεγάλης (γ) και εξαιρετικής (δ) επικινδυνότητας.
επικινδυνότητας
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1959 (2)


Ο σεισμός εισάγεται ως οριζόντια (στατική)
δύναμη (±) Hi στο κέντρο κάθε μάζας Mi:
ίση με σταθερό ποσοστό ε του βάρους της.
της
Σε ειδικές περιπτώσεις (πρόβολοι κλπ)
εφαρμόζεται και κατακόρυφη δύναμη
Vi=3εꞏ(Μiꞏg)



Ο σεισμικός συντελεστής ε=a/g (% g)
προκύπτει από τον συνδυασμό περιοχής
σεισμικότητας και κατηγορίας εδάφους,
κυμαινόμενος από
ε=0,04 μέχρι ε=0,16 (α= επιτάχυνση σεισμού)



Εφαρμόζεται η ακριβής ελληνική μέθοδος
αντισεισμικού υπολογισμού
(μέθοδος Ρουσόπουλου),
ή μία των ευρέως αποδεκτών άλλων
επιστημονικών μεθόδων.
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1959 (3)


Συνιστάται η τοποθέτηση τοιχωμάτων.
τοιχωμάτων
Κατά την στατική ανάλυση συνήθων οικοδομικών
έργων, επιτρέπεται η διάσπαση των διατομών
τοιχωμάτων μορφής Γ, Τ,
στα επι μέρους ορθογωνικά σκέλη τους.



Σε κτίρια με Φ.Ο. οπλισμένου σκυροδέματος
επιβάλλεται πρόσθετος ειδικός έλεγχος περιμετρικών
υποστυλωμάτων και δοκών με οριζόντιες σεισμικές
δυνάμεις και συντελεστή ε/2 (όπου ε≤0,06).



Σύσταση τα γωνιακά υποστυλώματα να έχουν
διατομή σχήματος Γ με ελάχιστο πάχος 20 cm
και μήκος 35 cm. Εναλλακτικά, οι ελάχιστες
διαστάσεις ορθογωνικών διατομών είναι:
30x30 για τους τρεις ανώτατους ορόφους,
35x35 για τους κατώτερους, οπλισμός ≥ 12cm2



Διαστασιολόγηση με μέθοδο επιτρεπόμενων τάσεων
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ1959 (4)


Συνήθη οικοδομικά έργα με άνοιγμα οριζόντιων φορέων ≤ 6,5 m
ύψη ορόφων ≤ 5,5 m, για σεισμικότητα Ι ή ΙΙ και ε≤0,08
απαλλάσονται από τον κανονικό αντισεισμικό έλεγχο, εφόσον:




Υπάρχουν επαρκή τοιχώματα, κατά τις 2 κύριες διευθύνσεις, κοντά στην
περίμετρο, ώστε το Κέντρο Ελαστικής Στροφής κάθε ορόφου να βρίσκεται
στο κεντρικό 1/3 της κάτοψης.
Η ολική διατομή τους ανά όροφο και διεύθυνση, σε σχέση με το εμβαδόν
των υπερκειμένων ορόφων είναι μεγαλύτερη:
του 1/500 για ε = 0,06 ή ε = 0,08

του 1/800 για ε = 0,04


Το μήκος κάθε τοιχώματος είναι τουλάχιστον:
1,20 m για ε = 0,06 ή ε = 0,08
1,00 m για ε = 0,04



Στις επαλληλίες φορτίσεων με σεισμό,
σεισμό επιτρέπεται υπέρβαση τάσεων
κατά 20% στο οπλισμένο σκυρόδεμα και 50% στο έδαφος.



Δίνονται κατασκευαστικές οδηγίες και συστάσεις.
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1959 (5)
Η "Ακριβής Ελληνική Μέθοδος" αντισεισμικού υπολογισμού (Ρουσόπουλου):


Aποτελεί προσπάθεια εκτίμησης της έντασης του χωρικού
προσομοιώματος του κτιρίου, για οριζόντια σεισμικά φορτία.



Στατικό σύστημα: ψευδοχωρικό, με επίπεδα πλαίσια και τοιχώματα
και ατενή διαφράγματα στις στάθμες των πατωμάτων.



Κατανομή των σεισμικών τεμνουσών σε κάθε όροφο, ανάλογα με την
πλευρική αντίσταση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων.



Η εφαρμογή της δεν απαιτεί επίλυση συστημάτων πολλών εξισώσεων,
(η χρήση Η.Υ. δεν είναι απαραίτητη,
αρκεί η χρήση λογαριθμικού κανόνα).



Στα μονώροφα συστήματα (αρχική διατύπωση της μεθόδου),
παρέχει επαρκή ακρίβεια αποτελεσμάτων
εάν δεν υπάρχουν πυρήνες τοιχωμάτων.

20

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1959 (6)
Η "Ακριβής Ελληνική Μέθοδος" αντισεισμικού υπολογισμού (Ρουσόπουλου):


Στα πολυώροφα συστήματα επιχειρεί προσεγγιστική αντιμετώπιση του
θέματος, επεκτείνοντας την θεωρία των μονώροφων μέσω "εκτίμησης"
των "συντελεστών πάκτωσης λ" για κάθε κατακόρυφο μέλος (ουσιαστικά άγνωστων)

Στα πολυώροφα πλαίσια διάτμησης:
ικανοποιητική εν γένει ακρίβεια
αποτελεσμάτων

Στα πολυώροφα μικτά συστήματα
πλαισίων-τοιχωμάτων:
ενδεχόμενο διάπραξης
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πολύ σοβαρού σφάλματος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΚ 1959


Οι βασικές αρχές του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού του 1959
συμβαδίζουν με τις αρχές των προηγμένων διεθνών κανονισμών
εκείνης της εποχής.



Η αναζήτηση ρεαλιστικών τιμών του ε για κάθε περιοχή μιας χώρας,
οδήγησε στη σύνταξη χαρτών με ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας
βάσει εμπειρικών εκτιμήσεων από προηγούμενους σεισμούς.



Ένας από τους πρώτους χάρτες αυτού του είδους ήταν και ο ελληνικός
που δημοσιεύθηκε το 1939 και εμπλουτίσθηκε αργότερα.
(ο αμερικανικός δημοσιεύθηκε το 1937 στον Uniform Building Code)



Αδύναμο σημείο στην εφαρμογή του Κανονισμού αποτελούσε η
προσεγγιστική εκτίμηση της έντασης των πολυώροφων συστημάτων
(αντί της συνεπούς στατικής επίλυσης), λόγω αδυναμίας χρήσης Η.Υ.
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΚ1959 (1)


Στις 19-2-1968 εκδηλώνεται καταστροφικός σεισμός 7,1R με επίκεντρο
στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ευστρατίου (20 θύματα).
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΚ1959 (2)


Το βράδυ της 20-6-1978 καταστροφικός σεισμός 6,5R με επίκεντρο στην
περιοχή της λίμνης Βόλβης συνταράσσει την Θεσσαλονίκη (49 θύματα).

Κατάρρευση πολυκατοικίας
(πλατεία Ιπποδρομίου)
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΚ1959 (3)


Οι προσπάθειες κινητοποίησης της πολιτείας,
αποτέλεσαν σταθμό για την αντιμετώπιση παρόμοιων συμβάντων.



Ακολούθησαν ριζικές αλλαγές στην αντισεισμική πολιτική και έναρξη
των προσπαθειών εκσυγχρονισμού του Αντισεισμικού Κανονισμού.
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΚ1959 (4)


Στις 24-2-1981 εκδηλώνεται καταστροφικός σεισμός 6,7R με επίκεντρο
στα νησιά Αλκυονίδες του Κορινθιακού κόλπου (20 θύματα).

•Καταρρεύσεις στο Λουτράκι
•Καταστροφές μέχρι την Αθηνα
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Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του 1984 στον ΕΑΚ1959 (1)
Οι τραυματικές εμπειρίες από τους τελευταίους αυτούς σεισμούς,
προκαλούν την εσπευσμένη τροποποίηση του ΕΑΚ1959
(ΦΕΚ 239Β/16-4-1984).
Οι βασικές αλλαγές είναι:


Στα κτίρια με περισσότερους
από 3 ορόφους, η ανάλυση του
φέροντος οργανισμού
επιβάλλεται να γίνεται με το
μοντέλο του "πολυώροφου
πλαισίου".



Επιβάλλεται "άνω τριγωνική
κατανομή" των οριζοντίων
σεισμικών φορτίων.
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Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του 1984 στον ΕΑΚ1959 (2)


Εισάγεται ο "συντελεστής σπουδαιότητας" κτιρίου ως
πολλ/στής του σεισμικού συντελεστή εο.



Επιβάλλεται έλεγχος των οριζόντιων μετακινήσεων λόγω
σεισμού. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, απαιτείται
ικανοτικός έλεγχος.
έλεγχος



Θεσπίζεται πληθώρα ελέγχων και κατασκευαστικών συστάσεων
σε δομικά στοιχεία Ο.Σ., κόμβους πλαισίων και τοιχοπληρώσεις,
για την εξασφάλιση επαρκούς πλαστιμότητας στις κρίσιμες
περιοχές του Φ.Ο.



Ο Κανονισμός δημιουργεί νέες υπολογιστικές ανάγκες για την
στατική επίλυση των πολυώροφων πλαισίων, που συμπίπτουν με
την αρχή της εξάπλωσης των προσωπικών υπολογιστών P.C.
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΕΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΚ1959




Στις 13-9-1986 εκδηλώνεται καταστροφικός σεισμός 6R με επίκεντρο
στην περιοχή της Καλαμάτας (20 θύματα).

Στις 21-12-1990 εκδηλώνεται σεισμός 6R με επίκεντρο στην περιοχή
της Γουμένισσας.
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Ο Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΝΕΑΚ 1992


Με τις τροποποιήσεις του 1984 στον ΕΑΚ 1959 έγινε ένα σημαντικό
πρώτο βήμα στην βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του
αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών.



Το επόμενο βήμα αποτελεί η σύνταξη του Νέου Ελληνικού
Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ) το 1992 (ΦΕΚ 613Β/12-10-1992),
λαμβάνοντας υπ' όψη και τις μέχρι τότε διεθνείς εξελίξεις.



Ο ΝΕΑΚ τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή το 1995 και σε συνδυασμό
με τον ΝΕΚΟΣ που είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή το 1991,
βελτίωσαν καθοριστικά τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών.
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 (1)


Στις 13-5-1995 εκδηλώνεται καταστροφικός σεισμός 6,6R με επίκεντρο
στην περιοχή Κοζάνης - Γρεβενών.
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 (2)


Στις 15-6-1995 εκδηλώνεται καταστροφικός σεισμός 6,1R με επίκεντρο
στην περιοχή του Αιγίου (26 θύματα).
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 (3)


Στις 7-9-1999 εκδηλώνεται καταστροφικός σεισμός 5,9R με επίκεντρο
στην περιοχή της Πάρνηθας (143 θύματα).
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Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 (ΕΑΚ2000)


Ο σεισμός της Πάρνηθας επίσπευσε την αναθεώρηση του ΝΕΑΚ,
ο οποίος εφαρμόσθηκε αυτούσιος επί σχεδόν 5 χρόνια.



Το 1999 ο ΝΕΑΚ αναθεωρήθηκε (χωρίς αλλαγή της φιλοσοφίας του),
ώστε να γίνει πλήρως συμβατός με τους Ευρωκώδικες EC7 και EC8 .



Η αναθεωρημένη μορφή του ΝΕΑΚ είναι γνωστή ως ΕΑΚ2000
(ΦΕΚ 2184 Β'/20-12-1999), τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή το 2001
και ισχύει μέχρι σήμερα (με τις εν τω μεταξύ ενημερώσεις του).
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Ο ΕΑΚ2000 (2)
Οι σημαντικότερες διαφορές του ΕΑΚ 2000
από τον ΕΑΚ 1959-1984 είναι:



Εκσυγχρονίζεται ο χάρτης ζωνών
σεισμικής επικινδυνότητας (2003).



Καταργείται η έννοια του σταθερού σεισμικού συντελεστή ε και εισάγεται το φάσμα
των σεισμικών επιταχύνσεων σχεδιασμού.



Επιβάλλεται η δυναμική φασματική μέθοδος,
ως γενική μέθοδος ανάλυσης έναντι σεισμού.



Η παλιά ψευδοστατική μέθοδος, κατάλληλα
τροποποιημένη, περιορίζεται σε ορισμένες
κατηγορίες κτιρίων.
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Ο ΕΑΚ2000 (3)
Οι σημαντικότερες διαφορές του ΕΑΚ 2000 από τον ΕΑΚ 1959-1984 είναι:


Μέσω του συντελεστή συμπεριφοράς q, μειώνονται οι σεισμικές
επιταχύνσεις σχεδιασμού στις πλάστιμες κατασκευές, με παράλληλη
αποδοχή τοπικών και εύκολα επισκευάσιμων βλαβών.



Στον ΕΑΚ2000 οι έλεγχοι αντοχής (διαστασιολόγηση) γίνονται με τη
μέθοδο της οριακής αντοχής.
αντοχής



Επιδιώκεται η δημιουργία πλάστιμων κατασκευών με αυξημένη
ικανότητα απορρόφησης της σεισμικής ενέργειας.



Για σεισμούς μεγαλύτερους από τον σεισμό σχεδιασμού επιδιώκεται
η αποφυγή βλαβών ψαθυρής μορφής, μέσω μέτρων "ικανοτικού
σχεδιασμού" των δομικών στοιχείων για την ιεράρχηση των βλαβών.



Στον ΕΑΚ2000 γίνεται εκτενής αναφορά σε γεωτεχνικά θέματα
θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων και γεωκατασκευών.



Με τον ΕΑΚ2000 είναι σχεδόν αδύνατη στην πράξη η εκπόνηση
αντισεισμικής μελέτης χωρίς χρήση Η.Υ. και εξειδικευμένου λογισμικού.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Το ισχύον πλαίσιο ελληνικών κανονισμών για τον σχεδιασμό
αντισεισμικών κατασκευών (ΕΚΟΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες)
είναι από τα πλέον σύγχρονα παγκοσμίως.



Τα κτίρια που σχεδιάσθηκαν με τους μετά το 1984 και 1995 αντισεισμικούς κανονισμούς, κατά κανόνα υπερτερούν σημαντικά ως προς
την αντισεισμική τους ασφάλεια, σε σχέση με τα παλαιότερα κτίρια.



Μέχρι τον σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978 και των Αλκυονίδων το
1981, οι προσπάθειες της πολιτείας για εξέλιξη των Αντισεισμικών
Κανονισμών ακολουθούσαν με διαφορά φάσης σημαντικούς
καταστροφικούς σεισμούς του Ελληνικού χώρου.



Την τελευταία 20ετία, αυτή η αντιμετώπιση άλλαξε ριζικά.
Οι σύγχρονοι Αντισεισμικοί Κανονισμοί, δίδουν την ελπίδα ότι οι νέες
αντισεισμικές κατασκευές θα συμπεριφερθούν πολύ καλύτερα από τις
παλαιότερες στους μελλοντικούς σεισμούς.
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