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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 
Ο Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών καλύπτει, όπως 
δηλώνει ο τίτλος του, τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων και 
άλλων έργων πολιτικού μηχανικού σε σεισμικές περιοχές. Σκοπός του είναι η 
προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας σε περίπτωση σεισμού και να 
εξασφαλίσει ότι οι σημαντικοί για την Πολιτική Προστασία φορείς θα παραμεί-
νουν λειτουργικοί. 

Ο Ευρωκώδικας 8 αποτελείται από έξι μέρη, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1.1. Ο 
Οδηγός του Μελετητή πραγματεύεται μόνο το Μέρος 1 (ΕΝ 1998-1, Γενικοί Κα-
νόνες, Σεισμικές Δράσεις και Κανόνες για Κτίρια) [1] και το Μέρος 5 (ΕΝ 1998-5 
Θεμελιώσεις, Κατασκευές Αντιστήριξης και Γεωτεχνικά Θέματα) [2]. 

Πίνακας 1.1. Μέρη του Ευρωκώδικα 8 και ημερομηνίες-κλειδιά  

Μέρος Ευ-
ρωκώδικα 8 Τίτλος 

Έγκριση  
από ΥΕ8  
για επίσημη 
ψηφοφορία 

Διάθεση από CEN του 
εγκεκριμένου EN σε αγ-
γλικά, γαλλικά και γερμα-
νικά στα μέλη του CEN 

EN 1998-1 Γενικοί κανόνες, σεισμικές 
δράσεις, κανόνες για κτίρια 

Ιούλιος 2002 Δεκέμβριος 2004 

EN 1998-2 Γέφυρες Σεπτ. 2003 Νοέμβριος2005 
EN 1998-3 Αποτίμηση της φέρουσας 

ικανότητας κτιρίων και ε-
πεμβάσεις 

Σεπτ. 2003 Ιούνιος 2005 

EN 1998-4 Σιλό, δεξαμενές, αγωγοί Μάρτιος 2005 Ιούλιος 2006 
EN 1998-5 Θεμελιώσεις, κατασκευές 

αντιστήριξης, γεωτεχνικά 
θέματα 

Ιούλιος 2002 Νοέμβριος 2004 

EN 1998-6 Πύργοι, ιστοί, καπνοδόχοι Ιούλιος 2002 Ιούνιος 2005 

ΕΝ 1998-1:  
Εδάφια  
1.1.1(1),  
1.1.1(2),  
1.1.1(4)  
1.1.3(1) 
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Πίνακας 1.2. Μέρη του Ευρωκώδικα 8 που περιλαμβάνονται στα «πακέτα» 
των Ευρωκωδίκων 

Μέρος Ευρωκώδικα 8 

Αριθμός «πακέτου» και αντικείμενο 1 2 3 4 5 6 

2/1 Κτίρια από σκυρόδεμα και έργα Πολιτικού Μηχανι-
κού εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στα «πακέ-
τα» 2/2 και 2/3 

Χ  Χ  Χ  

3/1 Κτίρια από χάλυβα και έργα Πολιτικού Μηχανικού 
εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στα «πακέτα» 
3/2 έως 3/6 

Χ  Χ  Χ  

4/1 Σύμμικτα (από χάλυβα και σκυρόδεμα) κτίρια και 
έργα Πολιτικού Μηχανικού, εκτός από γέφυρες 

Χ  Χ  Χ  

5/1 Κτίρια και έργα Πολιτικού Μηχανικού από ξύλο, 
εκτός από γέφυρες 

Χ  Χ  Χ  

6 Κτίρια από τοιχοποιία Χ  Χ  Χ  

9 Κατασκευές από αλουμίνιο Χ    Χ  

2/2 Γέφυρες από σκυρόδεμα Χ Χ   Χ  

3/2 Γέφυρες από χάλυβα Χ Χ   Χ  

4/2 Σύμμικτες γέφυρες Χ Χ   Χ  

5/2 Γέφυρες από ξύλο Χ Χ   Χ  

2/3 Δεξαμενές υγρών από σκυρόδεμα Χ   Χ Χ  

3/3 Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί από χάλυβα Χ   Χ Χ  

3/4 Πάσσαλοι από χάλυβα Χ    Χ  

3/5 Κατασκευές από χάλυβα που φέρουν γερανούς Χ    Χ  

3/6 Πύργοι και ιστοί από χάλυβα Χ    Χ Χ 

Το πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 δεν καλύπτει (πλήρως) ειδικές κατασκευ-
ές, ιδιαίτερα σταθμούς πυρηνικής ενέργειας, υπεράκτιες κατασκευές και μεγάλα 
φράγματα. 

1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 1 
Παρότι το κύριο αντικείμενό του είναι τα κτίρια, το ΕΝ 1998-1 [1] περιλαμβάνει 
επίσης γενικές διατάξεις στις οποίες βασίζονται τα υπόλοιπα μέρη του Ευρωκώδι-
κα 8: 

• απαιτήσεις επιτελεστικότητας 

• σεισμική δράση 

• διαδικασίες ανάλυσης και γενικές έννοιες και κανόνες που εφαρμόζονται σε 
όλους τους φορείς, πέρα από τα κτίρια. 

ΕΝ 1998-1:  
Εδάφιο 1.1.2 
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Το ΕΝ 1998-1 καλύπτει σε ξεχωριστά τμήματα το σχεδιασμό και τους κανόνες 
διαμόρφωσης των λεπτομερειών για κτίρια που κατασκευάζονται από τα εξής κύ-
ρια δομικά υλικά: 

• σκυρόδεμα 

• χάλυβα 

• σύμμικτους φορείς από χάλυβα και σκυρόδεμα 

• ξύλο 

• τοιχοποιία. 

Καλύπτει επίσης τον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων με σεισμική μόνωση. 

1.3. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 5 
Το ΕΝ 1998-5 θεσπίζει απαιτήσεις, κριτήρια και κανόνες για τη σεισμική αντί-
σταση του εδάφους έδρασης και θεμελίωσης των δομημάτων. Καλύπτει το σχε-
διασμό διάφορων συστημάτων θεμελίωσης και κατασκευών αντιστήριξης υπό 
σεισμικές δράσεις καθώς και το ειδικό θέμα της αλληλεπίδρασης εδάφους-
κατασκευής. Εφαρμόζεται σε όλα τα είδη αντισεισμικών κατασκευών, πέρα από 
τα κτίρια. Από αυτή την άποψη, μαζί με τις Ενότητες 2 και 3 του ΕΝ 1998-1, οι 
οποίες ορίζουν τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας και τη σεισμική δράση, το ΕΝ 
1998-5 παρέχει τα «θεμέλια» για τα υπόλοιπα πέντε τμήματα του Ευρωκώδικα 8. 

1.4. Χρήση του Ευρωκώδικα 8 (Μέρη 1 και 5)  
με τους άλλους Ευρωκώδικες 

Ο Ευρωκώδικας 8 δεν είναι αυτόνομος κανονισμός. Εφαρμόζεται μαζί με άλλους 
σχετικούς Ευρωκώδικες και αποτελεί μέρος ενός «πακέτου» Ευρωκωδίκων. Κάθε 
«πακέτο» αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο είδος έργου πολιτικού μηχανικού και 
σε ένα υλικό κατασκευής. Η πρώτη στήλη του Πίνακα 1.2 απαριθμεί όλα τα «πα-
κέτα» Ευρωκωδίκων. Προκειμένου να είναι αυτάρκες για το σχεδιασμό, κάθε 
«πακέτο» περιλαμβάνει τα αναγκαία μέρη του EN 1990, Ευρωκώδικας: Βάσεις 
Σχεδιασμού Δομημάτων, του ΕΝ 1991, Ευρωκώδικας 1: Δράσεις, και ΕΝ 1997, 
Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός. Τα «πακέτα» περιλαμβάνουν τα αντί-
στοιχα μέρη του Ευρωκώδικα 8, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.2. 

1.5. Παραδοχές – Διάκριση μεταξύ Αρχών  
και Κανόνων Εφαρμογής 

Ο Ευρωκώδικας 8 παραπέμπει στο EN 1990 [3] για τις γενικές παραδοχές και τη 
διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής. Ως εκ τούτου, γίνεται αναφορά 
εδώ και σε Οδηγούς του Μελετητή που αντιστοιχούν σε άλλους Ευρωκώδικες. 

ΕΝ 1998-5:  
1.1(1), 1.1(2)

ΕΝ 1998-1:  
Εδάφια 1.1.1(3), 
1.2.1, 1.2.2(1)

ΕΝ 1998-1:  
Εδάφια 1.3, 1.4
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1.6. Όροι και ορισμοί – Σύμβολα 
Οι όροι και τα σύμβολα ορίζονται στα κεφάλαια του παρόντος Οδηγού του 
Μελετητή όπου εμφανίζονται για πρώτη φορά. 

ΕΝ 1998-1:  
Εδάφια 1.5, 1.6 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Απαιτήσεις επιτελεστικότητας  
και κριτήρια συμμόρφωσης 

2.1. Απαιτήσεις επιτελεστικότητας για νέες κατασκευές 
στον Ευρωκώδικα 8 και αντίστοιχες στάθμες σεισμι-
κής επικινδυνότητας 

To Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ευρωκώδικας 8 ‒ Μέρος 1 προβλέπει τον αντισεισμικό 
σχεδιασμό σε δύο στάθμες με τις ακόλουθες ρητές απαιτήσεις επιτελεστικότητας: 

• Αποφυγή (τοπικής) κατάρρευσης: προστασία της ανθρώπινης ζωής υπό σπάνια 
σεισμική δράση, μέσω της αποφυγής κατάρρευσης του φορέα ή τμημάτων του 
και μέσω της διατήρησης της στατικής ακεραιότητας και της παραμένουσας 
φέρουσας ικανότητας μετά το σεισμικό γεγονός. Συνεπάγεται πως ο φορέας έ-
χει υποστεί σημαντικές βλάβες και ίσως παρουσιάζει μέτρια μόνιμη απόκλιση, 
όμως διατηρεί πλήρως την ικανότητα να φέρει τα κατακόρυφα φορτία καθώς 
και επαρκή απομένουσα οριζόντια αντοχή και δυσκαμψία ώστε να προστατεύ-
εται η ανθρώπινη ζωή ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχυρών μετασεισμών. Ω-
στόσο, η επισκευή του φορέα ίσως είναι οικονομικά ασύμφορη. 

• Περιορισμός βλαβών: ελάττωση της οικονομικής ζημίας μέσω του περιορι-
σμού των βλαβών σε φέροντα και μη-φέροντα στοιχεία για συχνούς σεισμούς. 
Ο φορέας δεν παρουσιάζει μόνιμη απόκλιση, τα δε φέροντα στοιχεία του δεν 
παρουσιάζουν μόνιμες παραμορφώσεις, διατηρούν πλήρως την αντοχή και τη 
δυσκαμψία τους και δε χρήζουν επισκευής. Τα μη-φέροντα στοιχεία ενδέχεται 
να υποστούν βλάβες οι οποίες μπορούν εύκολα και οικονομικά να επισκευα-
στούν σε επόμενο στάδιο. 

Η στάθμη επιτελεστικότητας αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης επιτυγχάνεται με 
τη διαστασιολόγηση και τη διαμόρφωση των λεπτομερειών των φερόντων στοι-
χείων για συνδυασμό αντοχής και πλαστιμότητας, ο οποίος παρέχει ένα συντελε-
στή ασφάλειας μεταξύ 1.5 και 2 έναντι απώλειας της οριζόντιας αντοχής. Η στάθ-

Εδάφιο 2.1(1)
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μη επιτελεστικότητας περιορισμού των βλαβών επιτυγχάνεται περιορίζοντας τις 
παραμορφώσεις (οριζόντιες μετακινήσεις) του συστήματος σε επίπεδα που είναι 
αποδεκτά για την ακεραιότητα όλων των μελών του (περιλαμβανόμενων των μη-
φερόντων). 

Οι δύο ρητές στάθμες επιτελεστικότητας –αποφυγή (τοπικής) κατάρρευσης και 
περιορισμός βλαβών– επιδιώκονται υπό δύο διαφορετικές σεισμικές δράσεις. Η 
σεισμική δράση υπό την οποία πρέπει να αποφευχθεί η (τοπική) κατάρρευση ονο-
μάζεται σεισμική δράση σχεδιασμού, ενώ εκείνη υπό την οποία επιδιώκεται ο πε-
ριορισμός των βλαβών συχνά ονομάζεται σεισμική δράση λειτουργικότητας. Στα 
πλαίσια της αρμοδιότητας των εθνικών αρχών για ζητήματα ασφάλειας και οικο-
νομίας, οι στάθμες επικινδυνότητας για τις δύο σεισμικές δράσεις ορίζονται από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το ΕΝ 1998-1 συνιστά για φορείς κανονικής σπουδαι-
ότητας: 

• σεισμική δράση σχεδιασμού (για αποφυγή τοπικής κατάρρευσης) με 10% πι-
θανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια (μέση περίοδος επαναφοράς: 476 χρόνια) 

• σεισμική δράση λειτουργικότητας (για περιορισμό βλαβών) με 10% πιθανότη-
τα υπέρβασης σε 10 χρόνια (μέση περίοδος επαναφοράς: 95 χρόνια). 

Ως σεισμική δράση αναφοράς ορίζεται η σεισμική δράση σχεδιασμού για φορείς 
κανονικής σπουδαιότητας. Η μέση περίοδος επαναφοράς της ονομάζεται περίοδος 
επαναφοράς αναφοράς και συμβολίζεται ως TNCR. Ο λόγος ν της σεισμικής δράσης 
λειτουργικότητας (για περιορισμό βλαβών) προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού 
(για αποφυγή τοπικής κατάρρευσης) αντικατοπτρίζει τη διαφορά στις στάθμες ε-
πικινδυνότητας και αποτελεί Εθνικά Προσδιοριζόμενη Παράμετρο (ΕΠΠ). 

Η βελτιωμένη επιτελεστικότητα κρίσιμων εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων με-
γάλης συνάθροισης επιτυγχάνεται, όχι μέσω της αναβάθμισης της στάθμης επιτε-
λεστικότητας όπως στους κανονισμούς των ΗΠΑ, αλλά τροποποιώντας τη στάθμη 
επικινδυνότητας (τη μέση περίοδο επαναφοράς) για την οποία επιδιώκεται η απο-
φυγή κατάρρευσης ή ο περιορισμός των βλαβών. Η σεισμική δράση για κρίσιμους 
φορείς ή για φορείς μεγάλης συνάθροισης αυξάνεται πολλαπλασιάζοντας τη σει-
σμική δράση αναφοράς με το συντελεστή σπουδαιότητας γI. Εξ ορισμού ισχύει γI 
= 1.0 για φορείς κανονικής σπουδαιότητας (δηλαδή για την περίοδο επαναφοράς 
αναφοράς της σεισμικής δράσης). 

Η συνιστώμενη τιμή της ΕΠΠ του συντελεστή σπουδαιότητας γI για κτίρια είναι 
1.2εφόσον η κατάρρευση του κτιρίου θα μπορούσε να έχει ασυνήθιστα μεγάλες 
κοινωνικές ή οικονομικές συνέπειες (κτίρια με μεγάλο αριθμό χρηστών, όπως 
σχολεία ή αίθουσες συνάθροισης κοινού, εγκαταστάσεις που στεγάζουν σημαντι-
κούς πολιτιστικούς φορείς, όπως μουσεία, κτλ.). Αυτά τα κτίρια ονομάζονται κτί-
ρια Κατηγορίας Σπουδαιότητας ΙΙΙ. Κτίρια τα οποία είναι απαραίτητα για την Πο-
λιτική Προστασία αμέσως μετά το σεισμό, όπως νοσοκομεία, σταθμοί της πυρο-
σβεστικής υπηρεσίας, αστυνομικά τμήματα και μονάδες παραγωγής ενέργειας, 
ανήκουν στην Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙV και η συνιστώμενη τιμή της ΕΠΠ του 

Εδάφια 2.1(2), 
2.1(3), 2.1(4), 
4.2.5(1),  
4.2.5(2),  
4.2.5(3),  
4.2.5(4),  
4.2.5(5) 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 21 

συντελεστή σπουδαιότητας είναι γI = 1.4. Η τιμή γI = 0.8 συνιστάται για κτίρια 
ήσσονος σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια (Κατηγορία Σπουδαιότητας Ι: αγρο-
τικά κτίρια κτλ.). Όλα τα υπόλοιπα κτίρια θεωρούνται κανονικής σπουδαιότητας 
και κατατάσσονται στην Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙ. 

Για κτίρια κανονικής ή χαμηλότερης σπουδαιότητας (Κατηγορίες Σπουδαιότητας Ι 
και ΙΙ) συνιστάται η τιμή 0.5 για το λόγο ν της σεισμικής δράσης λειτουργικότητας 
(για περιορισμό βλαβών) προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού (για αποφυγή κα-
τάρρευσης). Για κτίρια υψηλότερης σπουδαιότητας από την κανονική (Κατηγορίες 
Σπουδαιότητας ΙΙΙ και ΙV) η συνιστώμενη τιμή του ν είναι 0.4. Με αυτό τον τρόπο 
παρέχεται περίπου η ίδια στάθμη προστασίας της περιουσίας σε κανονικά κτίρια 
και σε κτίρια μεγάλης συνάθροισης (Κατηγορίες Σπουδαιότητας ΙΙ και ΙΙΙ), 15-
20% χαμηλότερη προστασία σε κτίρια χαμηλής σπουδαιότητας και 15% υψηλότε-
ρη προστασία σε σημαντικές εγκαταστάσεις. Αυτό το επιπλέον περιθώριο επιτρέ-
πει στις απαραίτητες για την Πολιτική Προστασία εγκαταστάσεις να διατηρήσουν 
σε οριακό έστω επίπεδο τη λειτουργία των ζωτικών υπηρεσιών τους κατά τη διάρ-
κεια ή αμέσως μετά από ένα σεισμό. 

Παρά το γεγονός ότι το ΕΝ 1998-1 συνιστά συγκεκριμένες τιμές για τις ΕΠΠ –το 
συντελεστή σπουδαιότητας για κατασκευές γI και το λόγο ν της σεισμικής δράσης 
λειτουργικότητας προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού– οι τιμές που χρησιμο-
ποιούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο πρέπει να αντανακλούν, εκτός από 
την εθνική επιλογή ως προς τα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας της περιουσίας, 
το περιφερειακό σεισμο-τεκτονικό περιβάλλον. Ο Ευρωκώδικας 8 περιγράφει σε 
υποσημείωση τη μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του 
λόγου της σεισμικής δράσης στις δύο στάθμες επικινδυνότητας. Πιο συγκεκριμέ-
να, αναφέρεται η συνήθης προσέγγιση του ετήσιου ποσοστού υπέρβασης H(ag), 
της μέγιστης επιτάχυνσης εδάφους H(ag) ~ koag

-k, όπου η τιμή του εκθέτη k εξαρ-
τάται από τη σεισμικότητα και είναι γενικά της τάξης του 3. Στη συνέχεια, η πα-
ραδοχή Poisson για την εμφάνιση των σεισμών παρέχει την τιμή ~(TL/TLR)1/k με 
την οποία πρέπει να πολλαπλασιαστεί η σεισμική δράση αναφοράς ώστε να επι-
τευχθεί σε TL χρόνια η ίδια πιθανότητα υπέρβασης όπως και σε TLR χρόνια, για τα 
οποία ορίζεται η σεισμική δράση σχεδιασμού (με το δείκτη L συμβολίζεται ο χρό-
νος ζωής). Αυτή η τιμή είναι ο συντελεστής σπουδαιότητας γI ή ο συντελεστής 
μετατροπής για τη σεισμική δράση λειτουργικότητας ν. Εναλλακτικά, η τιμή του 
πολλαπλασιαστικού συντελεστή γI ή ν, που εφαρμόζεται στη σεισμική δράση α-
ναφοράς ώστε η τιμή της πιθανότητας υπέρβασης της σεισμικής δράσης PL σε TL 
χρόνια να είναι διάφορη της πιθανότητας αναφοράς PLR, επίσης σε TL χρόνια, 
μπορεί να εκτιμηθεί ως ~(PLR/PL)1/k. Για Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙΙ και IV ι-
σχύει TLR < TL και PLR > PL, επομένως γI > 1. Για Κατηγορία Σπουδαιότητας Ι και 
για τη σεισμική δράση λειτουργικότητας ισχύει TLR > TL και PLR < PL, επομένως 
οι τιμές του συντελεστή σπουδαιότητας γI για εγκαταστάσεις χαμηλής σπουδαιό-
τητας και του συντελεστή ν προκύπτουν χαμηλότερες από 1. Σημειώνεται ότι ο 
συνδυασμός των τιμών 0.4 και 0.5 που συνιστώνται για το λόγο ν της σεισμικής 
δράσης λειτουργικότητας με συνιστώμενη μέση περίοδο επαναφοράς 95 χρόνια 
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προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού με συνιστώμενη μέση περίοδο επαναφοράς 
475 χρόνια είναι συνεπής με την τιμή περίπου 2 για τον εκθέτη k για την απόσβε-
ση του ετήσιου ποσοστού υπέρβασης της μέγιστης επιτάχυνσης του εδάφους. 

Παρότι δεν αναφέρεται ρητά, μία επιπλέον απαίτηση επιτελεστικότητας των κτι-
ρίων που σχεδιάζονται για απορρόφηση ενέργειας είναι η αποφυγή ολικής κατάρ-
ρευσης κατά τη διάρκεια ενός πολύ ισχυρού και σπάνιου σεισμού (με μέση περίο-
δο επαναφοράς της τάξης των 2000 χρόνων). Παρόλο που τα φέροντα στοιχεία 
μπορούν ακόμη να παραλάβουν τα φορτία βαρύτητας που τους αναλογούν μετά 
από ένα τέτοιο γεγονός, ο φορέας ενδέχεται να έχει υποστεί βαριές βλάβες, να έχει 
μεγάλες παραμένουσες αποκλίσεις, να διατηρεί μικρή απομένουσα οριζόντια α-
ντοχή ή δυσκαμψία και να καταρρεύσει μετά από έναν ισχυρό μετασεισμό. Επι-
πλέον, η επισκευή του φορέα ίσως είναι ανέφικτη ή οικονομικά απαγορευτική. 
Αυτή η έμμεση απαίτηση επιτελεστικότητας επιδιώκεται μέσω της συστηματικής 
και καθολικής εφαρμογής του ικανοτικού σχεδιασμού, που επιτρέπει τον πλήρη 
έλεγχο του ανελαστικού μηχανισμού απόκρισης. 

2.2. Κριτήρια συμμόρφωσης στις απαιτήσεις  
επιτελεστικότητας και εφαρμογή τους 

2.2.1. Κριτήρια συμμόρφωσης στην απαίτηση περιορισμού 
των βλαβών 

Σε περίπτωση σεισμού ο φορέας καλείται να αντεπεξέλθει σε μια δεδομένη εισροή 
ενέργειας ή σε δεδομένες δυναμικές επιβαλλόμενες μετακινήσεις. Οι βλάβες λόγω 
σεισμού στα φέροντα στοιχεία, ακόμη και στα μη-φέροντα στοιχεία που ακολου-
θούν τις παραμορφώσεις του φορέα, οφείλονται σε παραμορφώσεις που προκα-
λούνται κατά τη σεισμική απόκριση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, ο 
Ευρωκώδικας 8 αναφέρει πως τα κριτήρια συμμόρφωσης στην οριακή κατάσταση 
(στάθμη επιτελεστικότητας) λειτουργικότητας πρέπει να εκφράζονται ως όρια πα-
ραμόρφωσης. Όρια σχετικά με τη βλάβη εξοπλισμού που αναρτάται ή φέρεται από 
το φορέα μπορούν να εκφραστούν ως απόκριση επιτάχυνσης στα σημεία αγκύρω-
σης του εξοπλισμού. 

2.2.2. Κριτήρια συμμόρφωσης στην απαίτηση αποφυγής  
(τοπικής) κατάρρευσης 

Η στάθμη επιτελεστικότητας αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης θεωρείται ως η 
οριακή κατάσταση αστοχίας για την οποία πρέπει να σχεδιαστεί ο φορέας σύμφω-
να με το ΕΝ 1990 [3]. Σε αντίθεση με την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας, η 
οποία επαληθεύεται με βάση κριτήρια σχετικά με τις παραμορφώσεις, ο σχεδια-
σμός για την οριακή κατάσταση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης γίνεται με βάση 
τις δυνάμεις. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη φυσική πραγματικότητα που δείχνει 
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πως οι παραμορφώσεις είναι η αιτία που τα φέροντα μέλη χάνουν την αντίσταση 
σε οριζόντια φορτία και πως οι οριζόντιες μετακινήσεις (και όχι οι οριζόντιες δυ-
νάμεις) οδηγούν τους φορείς στην κατάρρευση υπό το ίδιο τους το βάρος. Ο σχε-
διασμός με βάση τις δυνάμεις έχει καθιερωθεί επειδή οι μηχανικοί είναι εξοικειω-
μένοι με αυτό το είδος σχεδιασμού για άλλες δράσεις (όπως τις δράσεις βαρύτητας 
και ανέμου), επειδή η στατική ισορροπία για ένα σύνολο προδιαγεγραμμένων ε-
ξωτερικών φορτίων αποτελεί στιβαρή βάση για τις μεθόδους ανάλυσης και, τέλος, 
επειδή δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως, σε βαθμό που να μπορούν να εφαρ-
μοστούν στην πράξη, εργαλεία για τον έλεγχο των σεισμικών παραμορφώσεων. Η 
τελευταία παρατήρηση αναφέρεται εξίσου σε μεθόδους μη-γραμμικής ανάλυσης 
για τον υπολογισμό των απαιτούμενων παραμορφώσεων και σε μεθόδους για την 
εκτίμηση της αντοχής παραμόρφωσης των φερόντων στοιχείων. 

2.2.2.1. Σχεδιασμός για απορρόφηση ενέργειας και πλαστιμότητα 
Η συμμόρφωση με την απαίτηση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης υπό τη σει-
σμική δράση σχεδιασμού δε σημαίνει ότι ο φορέας πρέπει να παραμείνει ελαστι-
κός υπό αυτή τη δράση, καθώς αυτό θα απαιτούσε ο φορέας να σχεδιάζεται για 
οριζόντιες δυνάμεις της τάξης του 50% ή περισσότερο του βάρους του. Αν και 
είναι τεχνικά εφικτός, ο σχεδιασμός ενός φορέα ώστε να αποκρίνεται ελαστικά 
στη σεισμική δράση σχεδιασμού του είναι οικονομικά απαγορευτικός. Είναι επί-
σης περιττός, καθώς ο σεισμός είναι δυναμική δράση που έχει ως αποτέλεσμα να 
εισρεύσει μια ορισμένη ποσότητα συνολικής ενέργειας στο φορέα, και το ζητού-
μενο είναι να υπομείνει συγκεκριμένες μετακινήσεις και παραμορφώσεις και όχι 
να αντέξει συγκεκριμένες δυνάμεις. Επομένως, ο Ευρωκώδικας 8 επιτρέπει στους 
φορείς να αναπτύξουν σημαντικές πλαστικές παραμορφώσεις υπό τη σεισμική 
δράση σχεδιασμού τους, με την προϋπόθεση να μη διακινδυνεύεται η ακεραιότητα 
των μεμονωμένων μελών και του φορέα συνολικά. Τα προηγούμενα ονομάζονται 
σχεδιασμός για απορρόφηση ενέργειας και πλαστιμότητα. 

Ο αντισεισμικός σχεδιασμός για πλαστιμότητα με βάση τις δυνάμεις βασίζεται 
στο ανελαστικό φάσμα απόκρισης ενός μονοβάθμιου συστήματος το οποίο ακο-
λουθεί ελαστική-τέλεια πλαστική καμπύλη δύναμης-μετακίνησης F–δ σε μονοτο-
νική φόρτιση. Για ορισμένη περίοδο Τ του ελαστικού μονοβάθμιου συστήματος, 
το ανελαστικό φάσμα σχετίζεται με: 

• το λόγο q = Fel/Fy της μέγιστης δύναμης Fel, που θα δρούσε εάν το μονοβάθμιο 
σύστημα ήταν γραμμικό-ελαστικό προς τη δύναμη διαρροής Fy 

• τη μέγιστη απαιτούμενη μετακίνηση του ανελαστικού μονοβάθμιου συστήμα-
τος δmax, εκφρασμένη ως προς τη μετακίνηση διαρροής δy (δηλαδή το συντελε-
στή πλαστιμότητας μετακινήσεων μδ = δmax/δy).  

Για παράδειγμα, ο Ευρωκώδικας 8 υιοθέτησε τα ανελαστικά φάσματα που πρότει-
ναν οι Vidic et al. [4]: 

 qμ =δ , για T ≥ TC (Ο2.1) 
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T
T

-qμ C
δ )1(+1= , για T < TC (Ο2.2) 

όπου TC είναι η περίοδος του ελαστικού φάσματος που χωρίζει τις περιοχές στα-
θερής φασματικής ψευδοεπιτάχυνσης και σταθερής φασματικής ψευδοταχύτητας 
(Σχήμα 2.1). Η Εξίσωση Ο2.1 εκφράζει τον γνωστό «κανόνα ίσης μετακίνησης» 
του Newmark, δηλαδή την εμπειρική παρατήρηση ότι στην περιοχή σταθερής φα-
σματικής ψευδοταχύτητας οι μέγιστες αποκρίσεις μετακίνησης του ανελαστικού 
και του ελαστικού μονοβάθμιου συστήματος είναι περίπου ίσες. 

 

Σχήμα 2.1. Ανελαστικά φάσματα για TC = 0.6 s, ανηγμένα στη μέγιστη επιτάχυνση εδά-
φους (PGA), σύμφωνα με τους Vidic et al. [4] και τις Εξισώσεις Ο2.1 και Ο2.2 

Στον Ευρωκώδικα 8 ο λόγος q = Fel/Fy ονομάζεται συντελεστής συμπεριφοράς, 
όπου F είναι η συνολική οριζόντια δύναμη στο φορέα (η τέμνουσα βάσης εάν μό-
νο η σεισμική δράση ενεργεί στην οριζόντια διεύθυνση). Στη Βόρεια Αμερική αυ-
τό το μέγεθος ονομάζεται συντελεστής μείωσης της δύναμης ή συντελεστής τρο-
ποποίησης της απόκρισης και συμβολίζεται με R. Στον Ευρωκώδικα 8 χρησιμο-
ποιείται ως γενικός συντελεστής μείωσης των εσωτερικών δυνάμεων που θα ανα-
πτύσσονταν στον ελαστικό φορέα για απόσβεση 5% ή, ισοδύναμα, των σεισμικών 
δυνάμεων αδράνειας που θα αναπτύσσονταν στον ελαστικό φορέα και θα προκα-
λούσαν με τη σειρά τους τις εσωτερικές δυνάμεις λόγω σεισμού. Μέσω αυτού του 
«στρατηγήματος», οι εσωτερικές δυνάμεις λόγω σεισμού για τις οποίες πρέπει να 
διαστασιολογηθούν τα μέλη του φορέα μπορούν να υπολογιστούν με γραμμική 
ελαστική ανάλυση. Το μειονέκτημα είναι ότι ο φορέας πρέπει να εφοδιαστεί με 
την ικανότητα να αναλάβει μέγιστη γενική μετακίνηση τουλάχιστον ίση με τη γε-
νική μετακίνηση διαρροής πολλαπλασιασμένη επί το συντελεστή πλαστιμότητας 
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μετακινήσεων μδ, ο οποίος αντιστοιχεί στην τιμή του q που χρησιμοποιείται για τη 
μείωση της έντασης ελαστικής δύναμης (π.χ. σύμφωνα με τις Εξισώσεις Ο2.1 και 
Ο2.2). Αυτό ονομάζεται ικανότητα πλαστιμότητας ή ικανότητα απορρόφησης ε-
νέργειας, καθώς πρέπει να αναπτυχθεί μέσω κυκλικής απόκρισης κατά την οποία 
τα μέλη και ο φορέας συνολικά απορροφούν μέρος της εισροής σεισμικής ενέρ-
γειας με υστερητική συμπεριφορά. 

Η πλάστιμη συμπεριφορά και η υστερητική απορρόφηση ενέργειας δεν είναι δυ-
νατές σε όλα τα σημεία ή μέρη του φορέα. Στον Ευρωκώδικα 8 χρησιμοποιείται 
ένα ειδικό εργαλείο, που ονομάζεται ικανοτικός σχεδιασμός, για να διασφαλίσει 
την απαραίτητη ιεράρχηση των αντοχών μεταξύ γειτονικών μελών ή περιοχών και 
μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών μεταφοράς των φορτίων εντός του ίδιου μέ-
λους. Διασφαλίζει επίσης ότι οι πλαστικές παραμορφώσεις θα εμφανιστούν μόνο 
σε μέλη, περιοχές και μηχανισμούς που είναι ικανοί για πλάστιμη συμπεριφορά 
και απορρόφηση ενέργειας, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, περιοχές και μηχανισμοί πα-
ραμένουν στην ελαστική περιοχή απόκρισης. Οι περιοχές των μελών που προορί-
ζονται για απορρόφηση ενέργειας ονομάζονται περιοχές απορρόφησης ενέργειας. 
Αυτές οι περιοχές σχεδιάζονται και διαμορφώνονται οι λεπτομέρειές τους έτσι 
ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη ικανότητα πλαστιμότητας και απορρόφησης 
ενέργειας. 

Πριν σχεδιαστούν και διαμορφωθούν οι λεπτομέρειές τους για την απαιτούμενη 
ικανότητα πλαστιμότητας και απορρόφησης ενέργειας, οι περιοχές απορρόφησης 
ενέργειας πρέπει πρώτα να διαστασιολογηθούν ώστε να παρέχουν τιμή σχεδια-
σμού της αντίστασης σε δύναμη Rd τουλάχιστον ίση με την τιμή σχεδιασμού του 
εντατικού μεγέθους για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (βλ. 4.4.1.) Ed, από 
την ανάλυση: 

 dd ≤RE  (Ο2.3) 

Η τιμή του Ed που χρησιμοποιείται στην Εξίσωση Ο2.3 προκύπτει από την εφαρ-
μογή της σεισμικής δράσης σε συνδυασμό με την οιονεί-μόνιμη τιμή των άλλων 
δράσεων που περιλαμβάνονται στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (δηλαδή την 
ονομαστική τιμή των μόνιμων φορτίων και την οιονεί-μόνιμη τιμή των επιβεβλη-
μένων φορτίων και φορτίων χιονιού, Ενότητα 4.4.1). Κανονικά πραγματοποιείται 
ελαστική ανάλυση και η τιμή του Ed μπορεί να υπολογιστεί με άθροιση των σει-
σμικών εντατικών μεγεθών που προκύπτουν από την ανάλυση για τη σεισμική 
δράση μόνο και των εντατικών μεγεθών που προκύπτουν από την ανάλυση για τις 
άλλες δράσεις στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Στον υπολογισμό του Ed 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιρροές 2ας τάξεως. 

Η τιμή της Rd στη Εξίσωση Ο2.3 πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τους σχετι-
κούς κανόνες του Ευρωκώδικα για το αντίστοιχο υλικό κατασκευής (εκτός εάν 
αυτοί οι κανόνες δεν ισχύουν υπό ανελαστική ανακυκλιζόμενη φόρτιση και ο Ευ-
ρωκώδικας 8 ορίζει εναλλακτικούς κανόνες). Η τιμή της Rd πρέπει να υπολογίζε-
ται για τις τιμές σχεδιασμού των αντοχών των υλικών, δηλαδή τις χαρακτηριστι-
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κές τιμές fk διαιρεμένες με το μερικό συντελεστή γM του υλικού. Καθώς είναι ση-
μαντικά στοιχεία ασφάλειας, οι μερικοί συντελεστές γM είναι Εθνικά Προσδιορι-
ζόμενες Παράμετροι, οι τιμές των οποίων ορίζονται στα Εθνικά Προσαρτήματα 
του Ευρωκώδικα 8. Ο Ευρωκώδικας 8 δε συνιστά τιμές των γM για χρήση στη σει-
σμική κατάσταση σχεδιασμού – απλά σημειώνει τη δυνατότητα επιλογής της τι-
μής γM = 1 για τις τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού, ή των ίδιων τιμών που 
χρησιμοποιούνται στις διαρκείς και τις παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού. Η 
δεύτερη επιλογή είναι πολύ βολική για τον μελετητή καθώς μπορεί στη συνέχεια 
να διαστασιολογήσει την περιοχή απορρόφησης ενέργειας για τιμή σχεδιασμού 
της δύναμης αντίστασης Rd τουλάχιστον ίση με τη μεγαλύτερη τιμή σχεδιασμού 
του εντατικού μεγέθους λόγω της διαρκούς και της παροδικής ή λόγω της σεισμι-
κής κατάστασης σχεδιασμού. Κατά την πρώτη επιλογή, η περιοχή απορρόφησης 
ενέργειας πρέπει να διαστασιολογηθεί πρώτα για τα εντατικά μεγέθη λόγω της 
διαρκούς και της παροδικής κατάστασης σχεδιασμού και στη συνέχεια για τα ε-
ντατικά μεγέθη λόγω της σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας 
κάθε φορά διαφορετικές τιμές του γM για την αντίσταση στην Εξίσωση Ο2.3. 

Όλες οι περιοχές και οι μηχανισμοί που δεν ορίζονται ως περιοχές και μηχανισμοί 
απορρόφησης ενέργειας σχεδιάζονται ώστε να παρέχουν τιμή σχεδιασμού της δύ-
ναμης αντίστασης Rd τουλάχιστον ίση με το εντατικό μέγεθος Ed, το οποίο δεν 
προκύπτει από την ανάλυση αλλά από τον ικανοτικό σχεδιασμό. 

Η θεμελίωση έχει πρωταρχική σημασία για ολόκληρο το φορέα. Είναι δύσκολο να 
επιθεωρηθεί για ενδεχόμενες σεισμικές βλάβες και ακόμη πιο δύσκολο να επι-
διορθωθεί ή να μετασκευαστεί. Επομένως, κατατάσσεται στην κορυφή της ιεραρ-
χίας των αντοχών του συνόλου του φορέα και πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να 
παραμένει ελαστική, ενώ οι πλαστικές παραμορφώσεις και η απορρόφηση ενέρ-
γειας λαμβάνουν χώρα στην ανωδομή. 

2.2.2.2. Αντισεισμικός σχεδιασμός για αντίσταση  
αντί για πλαστιμότητα 

Ο Ευρωκώδικας 8 παρέχει τη δυνατότητα αντισεισμικού σχεδιασμού των κτιρίων 
μόνο για αντίσταση, χωρίς να απαιτείται η συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφο-
ρούν την πλαστιμότητα και την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Σε αυτή την 
περίπτωση το κτίριο σχεδιάζεται σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 έως 7, θεωρώ-
ντας τη σεισμική δράση ως μια οριζόντια φόρτιση, όπως ο άνεμος. Οι οριζόντιες 
σεισμικές δυνάμεις υπολογίζονται από το φάσμα απόκρισης σχεδιασμού, χρησι-
μοποιώντας συντελεστή συμπεριφοράς q ίσο με 1.5 το πολύ (ή πιθανώς 2 για κτί-
ρια από χάλυβα ή σύμμικτα κτίρια). Επιπλέον, πρέπει να ικανοποιούνται ορισμέ-
νες ελάχιστες απαιτήσεις σχετικές με την πλαστιμότητα των υλικών (ή των χαλύ-
βδινων διατομών). Καθώς οι σεισμικές δράσεις σχεδιασμού υπολογίζονται για συ-
ντελεστή συμπεριφοράς μεγαλύτερο της μονάδας, οι φορείς που σχεδιάζονται μό-
νο για αντοχή, χωρίς πλαστιμότητα και ικανότητα απορρόφησης ενέργειας, ονο-
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μάζονται φορείς χαμηλής απορρόφησης ενέργειας και όχι φορείς χωρίς ικανότητα 
απορρόφησης ενέργειας. 

Στον Ευρωκώδικα 8 συνιστάται ο αντισεισμικός σχεδιασμός για αντοχή και χαμη-
λή απορρόφηση ενέργειας μόνο σε περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας. Παρότι 
τα Εθνικά Προσαρτήματα ορίζουν ποιος συνδυασμός κατηγορίας εδάφους και 
σεισμικής ζώνης της χώρας αντιστοιχούν σε χαμηλή σεισμικότητα, ο Ευρωκώδι-
κας 8 συνιστά (σε υποσημείωση) ως κριτήριο είτε την τιμή σχεδιασμού της επιτά-
χυνσης του εδάφους για έδαφος κατηγορίας Α (δηλαδή βράχο) ag είτε την αντί-
στοιχη τιμή agS για την κατηγορία εδάφους στη συγκεκριμένη τοποθεσία (ο συ-
ντελεστής εδάφους S αναλύεται στην Ενότητα 3.2.2.2.). Επιπλέον συνιστά οι τιμές 
0.08g για την ag ή 0.10g για το γινόμενο agS να αποτελέσουν το όριο σε περιπτώ-
σεις χαμηλής σεισμικότητας. Υπενθυμίζεται πως στην τιμή ag είναι ενσωματωμέ-
νος ο συντελεστής σπουδαιότητας γI. 

Ο σχεδιασμός κτιρίων με χαμηλή ικανότητα απορρόφηση ενέργειας –για αντοχή 
χωρίς πλαστιμότητα που προκύπτει από το σχεδιασμό– επιτρέπεται να γίνεται 
σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο της υποενότητας σε μία συγκεκριμένη περί-
πτωση, που δεν ανήκει αναγκαστικά στην κατηγορία χαμηλής σεισμικότητας: ό-
ταν στην οριζόντια διεύθυνση που εξετάζεται η συνολική τέμνουσα βάσης του 
φορέα στη χαμηλότερη στάθμη (θεμελίωση ή οροφή άκαμπτου υπογείου) λόγω 
της σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού, η οποία υπολογίζεται με συντελεστή συ-
μπεριφοράς ίσο με αυτόν που ισχύει για φορείς χαμηλής απορρόφησης ενέργειας 
(σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο της ενότητας), είναι χαμηλότερη από την τέ-
μνουσα βάσης που οφείλεται στη δράση ανέμου σχεδιασμού ή σε άλλο σχετικό 
συνδυασμό δράσεων για τον οποίο ο φορέας σχεδιάζεται με βάση γραμμική ελα-
στική ανάλυση. 

Σε κτίρια με σεισμική μόνωση, ανεξάρτητα εάν το κτίριο εμπίπτει στην περίπτωση 
χαμηλής σεισμικότητας, ο σχεδιασμός της ανωδομής πάνω από τη στάθμη της 
σεισμικής μόνωσης (διεπιφάνεια μόνωσης) ως φορέας χαμηλής απορρόφησης ε-
νέργειας με συντελεστή συμπεριφοράς q όχι μεγαλύτερο από 1.5 αποτελεί τον κα-
νόνα που επιβάλλεται στο Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8, παρά την εξαίρεση. 

2.2.2.3. Ισορροπία μεταξύ αντοχής και πλαστιμότητας –  
Κατάταξη ως προς την πλαστιμότητα 

Η επιλογή που περιγράφηκε στο 2.2.2.2, και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός μόνο για 
αντοχή χωρίς πλαστιμότητα και ικανότητα απορρόφησης ενέργειας που προκύ-
πτουν από το σχεδιασμό, συνιστάται από τον Ευρωκώδικα 8 μόνο για ειδικές πε-
ριπτώσεις. Παρ’ όλα αυτά, στο πλαίσιο της βασικής περίπτωσης αντισεισμικού 
σχεδιασμού, δηλαδή του σχεδιασμού για πλαστιμότητα και ικανότητα απορρόφη-
σης ενέργειας, ο μελετητής έχει συνήθως τη δυνατότητα σχεδιασμού για περισσό-
τερη αντοχή και λιγότερη πλαστιμότητα ή αντίστροφα. Για κτίρια από σκυρόδεμα, 
χάλυβα, ξύλο και σύμμικτα κτίρια από χάλυβα και σκυρόδεμα η επιλογή αυτή υ-
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λοποιείται μέσω της κατάταξης ως προς την πλαστιμότητα, η οποία εισάγεται από 
τον Ευρωκώδικα 8 στα σχετικά με κάθε υλικό κεφάλαια. 

2.3. Εξαίρεση από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 
Στον ίδιο τον Ευρωκώδικα 8 αναφέρεται πως οι διατάξεις του δε χρειάζεται να 
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις πολύ χαμηλής σεισμικότητας. Όπως και για τις πε-
ριπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας, οι συνδυασμοί που χαρακτηρίζονται ως περι-
πτώσεις πολύ χαμηλής σεισμικότητας ορίζονται στο Εθνικό Προσάρτημα. Παρ’ 
όλα αυτά, ο Ευρωκώδικας 8 συνιστά (σε υποσημείωση) το ίδιο κριτήριο όπως και 
για τη χαμηλή σεισμικότητα: είτε την τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού 
για έδαφος κατηγορίας Α (δηλαδή βράχο) ag ή την αντίστοιχη τιμή agS για την 
κατηγορία εδάφους στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Συνιστά να οριστούν οι τιμές 
0.04g για την ag ή 0.05g για το γινόμενο agS ως όρια για την πολύ χαμηλή σεισμι-
κότητα. Καθώς ο συντελεστής σπουδαιότητας γI είναι ενσωματωμένος στην τιμή 
ag, ορισμένοι φορείς σε μια περιοχή ενδέχεται να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
του Ευρωκώδικα 8 και άλλοι όχι (όσοι στεγάζουν σημαντικές υπηρεσίες ή αποτε-
λούν εγκαταστάσεις μεγάλης συνάθροισης κοινού). Αυτό συμφωνεί με την αντί-
ληψη ότι η εξαίρεση από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 οφείλεται στην εγγενή 
αντοχή σε οριζόντιες δυνάμεις κάθε φορέα που σχεδιάζεται για μη-σεισμικές φορ-
τίσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμβολή της πλαστιμότητας και της ικανό-
τητας απορρόφησης ενέργειας. Δεδομένου ότι ο Ευρωκώδικας 8 θεωρεί ότι, λόγω 
της υπεραντοχής, κάθε φορέας δικαιούται ένα συντελεστή συμπεριφοράς q τουλά-
χιστον ίσο με 1.5, στην τιμή 0.05g, που συνιστάται ως όριο του agS για την πολύ 
χαμηλή σεισμικότητα, περιλαμβάνεται χωρίς να εκφράζεται ρητά μια εγγενής ορι-
ζόντια αντοχή ίση με 0.05x2.5/1.5 = 0.083g (όπου 2.5 είναι ο συντελεστής φασμα-
τικής μεγέθυνσης στην περιοχή σταθερής φασματικής επιτάχυνσης, και 1.5 είναι η 
τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς). Πρόκειται για μια εύλογη παραδοχή. 

Εάν το Εθνικό Προσάρτημα αναφέρει ότι όλη η εθνική επικράτεια θεωρείται πολύ 
χαμηλής σεισμικότητας, ο Ευρωκώδικας 8 (και τα έξι Μέρη του) δεν εφαρμόζεται 
καθόλου σε αυτή τη χώρα. 
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