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Εκηενής περίληυη
Η παρούζα εργαζία ζθοπεί αθελός ζηε δηαηύπφζε ηοσ δηαγράκκαηος ροής γηα ηελ εθπόλεζε κειέηες
ελίζτσζες θηηρίφλ οπιηζκέλοσ ζθσροδέκαηος βάζεη ηοσ Εσρφθώδηθα ΕΝ 1998-3 θαη αθεηέροσ ζηα
αποηειέζκαηα ηες αποηίκεζες ηες θέροσζας αληηζεηζκηθής ηθαλόηεηας ειιεληθώλ θηηρίφλ. Ο
Εσρφθώδηθας ΕΝ 1998-3 εθαρκόζζεθε ζε κία ζεηρά από πραγκαηηθά ποισώροθα αζύκκεηρα θηίρηα
ηες Ειιάδος ποσ είταλ κειεηεζεί κε ηοσς Ειιεληθούς Καλοληζκούς ζε δηάθορες περηόδοσς θαηά ηε
δηάρθεηα ηφλ ηειεσηαίφλ δεθαεηηώλ. Σε όια ηα θηίρηα αποδείτηεθε θαηαρτήλ ε ζηαηηθή αλεπάρθεηά
ηοσς ζύκθφλα κε ηης απαηηήζεης ηοσ κεηρώοσ ζεηζκηθής επηηειεζηηθόηεηας ποσ ορίδεηαη ζηολ ΕΝ
1998-3 θαη ζηε ζσλέτεηα προτφρήζακε ζηελ άρζε ηφλ εγγελώλ αδσλακηώλ ηφλ θηηρίφλ είηε κε
πρόζζεζε λέφλ δοκηθώλ ζηοητείφλ δσζθακυίας θαη αληοτής , είηε κε ελίζτσζε ηφλ αρτηθώλ δηαηοκώλ
κε καλδύες οπιηζκέλοσ ζθσροδέκαηος, είηε κε ζσλδσαζκό ασηώλ. Δηελεργήζεθαλ όιοη οη
απαηηούκελοη έιεγτοη γηα κηα ορζοιογηθή αληηζεηζκηθή θαηαζθεσή, εληαγκέλοη ζε έλα εληαίο
δηάγρακκα ροής, ηο οποίο όκφς ιείπεη ηόζο από ηολ Εσρφθώδηθα ΕΝ 1998-3 όζο θαη από ηολ
Καλοληζκό Επεκβάζεφλ (ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2013). Η παρούζα εργαζία παροσζηάδεη επίζες ζσγθεληρφηηθά
αποηειέζκαηα από ηελ αποηίκεζε ηες θέροσζας αληηζεηζκηθής ηθαλόηεηας ηφλ θηηρίφλ,
αποηειέζκαηα ποσ δείτλοσλ ηο βαζκό αποηειεζκαηηθόηεηας ηοσ ΕΝ 1998-3 θαη κε ηολ ηρόπο ασηό
προθύπηοσλ τρήζηκα ζσκπεράζκαηα γηα ηελ ελίζτσζε ηφλ θαηαζθεσώλ ασηώλ.
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