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Πεπίλετε 

ηελ παξνύζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη ζεκειηώδεηο αξρέο ηνπ αληηζεη-

ζκηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ κε βάζε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Διιεληθνύ Αληηζεηζκηθνύ Θαλνληζκνύ 2000 θαη ηνπ Δπξσθώδηθα 8. Πέξαλ, όκσο, από ηελ 

παξνπζίαζε ησλ θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη ηε ζύγθξηζε ηνπο παξνπζηάδνληαη θαη ζεσ-

ξεηηθέο έλλνηεο γηα ηελ πιάζηηκε θαη ςαζπξή ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ. 

ην 1ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ θαη νη 

ιόγνη ηαρείαο αλάπηπμεο ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Διιάδα, αιιά θαη κία ζύληνκε 

ηζηνξηθή αλαζθόπεζε ησλ αληηζεηζκηθώλ θαλνληζκώλ ζηελ Διιάδα θαη ησλ Δπξσθσδίθσλ. 

ην 2ν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα δηάθνξα πξνζνκνηώκαηα ηνπ δνκηθνύ ράιπβα θαη νη 

ζεκειηώδεηο έλλνηεο, ππό κνξθή νξηζκνύ, ηεο πιαζηηκόηεηαο, ηνπ ηθαλνηηθνύ ζρεδηαζκνύ 

θαη ηνπ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο. 

ην 3ν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα πιάζηηκεο θαη ςαζπξήο ζπκπεξηθνξάο 

κειώλ θαη ζπλδέζεσλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ, κέζσ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ, αιιά 

θαη αλαιύζεσλ κε ρξήζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. ην 4ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ην 

ζύλνιν ησλ γεληθώλ θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Δ.Α.Θ. 2000 θαη ηνπ Δπξσθώδηθα 8 γηα 

ηνλ αληηζεηζκηθό ζρεδηαζκό θηεξηαθώλ θαηαζθεπώλ. 

ην 5ν, 6ν θαη 7ν θεθάιαην αλαιύνληαη ην πιαίζην παξαιαβήο ξνπήο, ν δηθηπσηόο 

ζύλδεζκνο ρσξίο εθθεληξόηεηα θαη ν έθθεληξνο ζύλδεζκνο, σο ζπζηήκαηα πιεπξηθήο 

επζηάζεηαο. Παξαηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη απαηηνύκελεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ 

νξζό ζρεδηαζκό ηνπο θαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δηαζηαζηνιόγεζε ηνπο. 

ην 8ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν νξηδόληηνο ζύλδεζκνο δπζθακςίαο ή αληηαλέκηνο ζύλδε-

ζκνο ζηέγεο. Γίλνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, νη δηάθνξεο δηακνξθώζεηο ηνπ θαη νη θαλν-

ληζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ νξηδόληηνπ ζπλδέζκνπ. Σέινο, ζην 9ν θεθάιαην 

δίλεηαη έλα αξηζκεηηθό παξάδεηγκα αληηζεηζκηθνύ ππνινγηζκνύ ελόο ηππηθνύ βηνκεραληθνύ 

ππόζηεγνπ κε βάζε ηνλ Δ.Α.Θ. 2000 θαη ηνλ Δπξσθώδηθα 8 θαη ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεπξηθήο επζηάζεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Θεθάιαηα 5 έσο 7. 
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Abstract  

In this post-graduate thesis basic principles of earthquake resistant design of steel 

buildings according to the Hellenic Code for Earthquake Resistant Structures and 

Eurocode 8 are presented. Also, the concepts of ductile and brittle behavior of steel 

structures are discussed. 

In the 1st chapter the advantages of steel structures and the reasons for their wide 

application in Greece during the last years are introduced. A brief historical overview of 

the Hellenic Code for Earthquake Resistant Structures and Eurocode 8 is presented as 

well. The 2nd chapter contains several models of mechanical behavior of structural steel 

and the fundamental meanings of ductile behavior, behavior factor and the design with 

overstrength. 

The 3rd chapter presents several examples of ductile and brittle behavior of steel 

members and connections. For this purpose experimental results and results using finite 

element method are displayed. The 4th chapter contains the general rules of the Hellenic 

Code for Earthquake Resistant Structures and Eurocode 8 for the earthquake resistant 

design of steel buildings, which are also compared. 

The 5th, 6th and 7th chapters present the moment resisting frame, the concentrically 

braced frame and the eccentrically braced frame respectively as alternative structural 

systems for achieving lateral stability. For each frame configuration basic characteristics, 

detailing and code imposed rules are presented.  

In the 8th chapter the roof bracing system is presented and specifically its basic 

operation, the various possible configurations and the code imposed rules for design. 

Finally, in the 9th chapter a numerical example for the design of a typical industrial shed 

is presented according to the Hellenic Code for Earthquake Resistant Structures and 

Eurocode 8, using the three different types of frames described in chapters 5 through 7. 

 

 

 

 

 




