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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 
Στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος της ΓΓΕΤ «Αποτίµηση, ιεράρχηση και µείωση 
του σεισµικού κινδύνου του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου» µελετήθηκε η σεισµική 
επάρκεια κτιρίων του ΟΤΕ φέροντα ιστούς τηλεπικοινωνιών καθώς και των ιδίων των 
ιστών. Οι ανωτέρω υποδοµές εντάσσονται σε υψηλή κατηγορία σπουδαιότητας, καθώς η 
λειτουργία τους µετά από ενδεχόµενο σεισµό είναι ζωτικής σηµασίας. Το δίκτυο του ΟΤΕ 
περιλαµβάνει περί τα 500 κτίρια µε ιστούς τηλεπικοινωνιών στο δώµα και 4500 ιστούς 
διαφόρων µορφών (δικτυωτοί, σωληνωτοί, οκταγωνικοί), η συντριπτική πλειονότητα των 
οποίων έχει µελετηθεί µε παλαιότερους κανονισµούς. Η σεισµική τρωτότητα των ανωτέρω 
κτιρίων ελέγχεται κατ’ αρχήν µε ταχύ οπτικό έλεγχο. Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
και µε βάση τη σεισµική επικινδυνότητα και την κρισιµότητά τους ως προς τη λειτουργία 
του δικτύου, ακολουθεί αναλυτικός λεπτοµερής έλεγχος για ορισµένα από αυτά. 
Αναφορικά µε τους ιστούς, µελετάται η συµπεριφορά των πιο κρίσιµων απ’ αυτούς υπό 
στατική και δυναµική καταπόνηση σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισµούς. 
Σε περίπτωση αστοχίας προτείνονται µέθοδοι ενίσχυσης. 

 
 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η σεισµική αποτίµηση του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου αποτελεί ζήτηµα µείζονος 
σηµασίας, το οποίο σχετίζεται άµεσα µε τη δυνατότητα επικοινωνίας. Σε περίπτωση 
αστοχίας ενός σηµαντικού τηλεπικοινωνιακού στοιχείου (κτίριο, τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισµός ή φορέας µετάδοσης), ο ΟΤΕ έχει ήδη µεριµνήσει για την εξασφάλιση 
εναλλακτικού διαύλου. Ωστόσο, η συγκεκριµένη πρόβλεψη έχει γίνει για την αποφυγή 
πιθανής αστοχίας από τυχαίο γεγονός και δεν έχει ληφθεί υπόψη γεγονός µε µεγαλύτερης 
κλίµακας συνέπειες ή ευρύτερης γεωγραφικής έκτασης, όπως λ.χ. ένας καταστροφικός 
σεισµός.  
Για την πραγµατοποίηση λοιπόν του σεισµικού ελέγχου του τηλεπικοινωνιακού  δικτύου 
συστάθηκε ερευνητικό πρόγραµµα, υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ, µε τίτλο «Αποτίµηση, 
ιεράρχηση και µείωση του σεισµικού κινδύνου του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου». 
Πλην του ΟΤΕ, ως φορείς συµµετέχουν τα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών των 
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Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του 
Πανεπιστήµιου Πατρών. Αντικείµενο του ανωτέρω προγράµµατος είναι η αποτίµηση του 
σεισµικού κινδύνου του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η διατύπωση 
συγκεκριµένων προτάσεων για ιεραρχηµένες επεµβάσεις, οι οποίες µειώνουν δραστικά και 
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αστοχίας του δικτύου, καθώς επίσης η µεταφορά της σχετικής 
γνώσης στον ΟΤΕ για εφαρµογή τυχόν απαιτούµενων επεµβάσεων. 
Το πρωταρχικό βήµα της σεισµικής αποτίµησης του δικτύου είναι η αξιολόγηση της 
λειτουργίας αυτού και ο εντοπισµός των κρίσιµων περιοχών και στοιχείων για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του. Παράλληλα, για την εκτίµηση των άµεσων σεισµικών 
απειλών (διακοπή λειτουργίας βασικών καλωδίων σε θέσεις ρηγµάτων, πιθανές 
κατολισθήσεις κ.α.) καθώς και για την αποτίµηση των παραµέτρων σεισµικής 
επικινδυνότητας, διερευνώνται τα τεκτονικά, γεωλογικά, τοπογραφικά και εδαφοτεχνικά 
χαρακτηριστικά των κρίσιµων περιοχών. Με βάση τα ανωτέρω, πραγµατοποιήθηκε η 
επιλογή των κτιρίων και ιστών του δικτύου (Σχήµα 1) προς έλεγχο της σεισµικής τους 
επάρκειας. 
 

       
Σχ. 1 – ∆οµικές υποδοµές δικτύου ΟΤΕ. 

 
Πιο συγκεκριµένα και σε ό,τι αφορά τους ιστούς, παρουσιάζονται συνοπτικά 
αποτελέσµατα για τον έλεγχο χιλίων (1000) ιστών επί εδάφους και ενενήντα (90) ιστών επί 
κτιρίων. Περί τα εβδοµήντα-πέντε (75) κτίρια, τα οποία στεγάζουν σηµαντικά 
τηλεπικοινωνιακά κέντρα, ελέγχονται σε πρώτη φάση µε Ταχύ Οπτικό Έλεγχο. Από τα 
αποτελέσµατα αυτού και µε βάση τη σεισµική επικινδυνότητα, την τρωτότητα και την 
κρισιµότητα των κτιρίων για τη λειτουργία του δικτύου προκύπτει ο περαιτέρω έλεγχος 
για δεκαπέντε (15) περίπου κτίρια. Τέλος, προτείνονται επεµβάσεις ενίσχυσης των 
ανωτέρω ιστών και κτιρίων τηλεπικοινωνιών όπου κρίνεται απαραίτητο. 
 

 
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΩΜΑ 

 
Οι ταχείς οπτικοί έλεγχοι (ΤΟΕ) πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα έντυπα 
προσεισµικού ελέγχου κτιρίων του ΟΑΣΠ [1], µε σκοπό την προσεγγιστική αποτίµηση της 
σεισµικής συµπεριφοράς των κτιρίων καθώς και την ταξινόµηση τους. Ο εν λόγω 
προσεισµικός έλεγχος λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του κτιρίου όπως το έτος 
κατασκευής, τον κανονισµό µελέτης, τα δοµικά υλικά, τον τύπο του φορέα καθώς και 
κάποιες ειδικές παραµέτρους όπως ύπαρξη κοντών υποστυλωµάτων, έµµεσων στηρίξεων 
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κ.α. Με βάση τα ανωτέρω, τα κτίρια κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες (Α, Β ή Γ), ως 
προς την τρωτότητα έναντι σεισµού. Τα κτίρια της κατηγορίας Α χαρακτηρίζονται, ως 
πλέον τρωτά, ως πρώτη προτεραιότητα για αναλυτική σεισµική αποτίµηση (τριτοβάθµιος 
έλεγχος).  
Τα επιλεγέντα κτίρια, προς πρωτοβάθµιο έλεγχο, έχουν φέροντα οργανισµό από οπλισµένο 
σκυρόδεµα και έχουν ως επί το πλείστον µελετηθεί µε τον Αντισεισµικό Κανονισµό του 
1959, καθώς κατασκευάστηκαν από το 1960 ως το 1980. Παρατηρείται λοιπόν µη 
ικανοποίηση των αντισεισµικών διατάξεων των σύγχρονων κανονισµών όπως πύκνωση 
συνδετήρων σε δοκούς και υποστυλώµατα στις περιοχές των κόµβων, εφαρµογή 
ικανοτικού σχεδιασµού κλπ. Παράλληλα, οι ιστοί τοποθετήθηκαν, κατά κανόνα, 
µεταγενέστερα της κατασκευής των κτιρίων και ελήθφησαν υπόψη µόνο ως κατακόρυφα 
φορτία επί των υποστυλωµάτων έδρασης. Το ακόλουθο διάγραµµα (Σχήµα 2) παρουσιάζει 
την κατάταξη των 75 κτιρίων που υποβλήθηκαν σε πρωτοβάθµιο έλεγχο. 
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Σχ. 2 – Βαθµολογία κτιρίων σύµφωνα µε Ταχύ Οπτικό Έλεγχο. 

 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πρωτοβάθµιου ελέγχου και την κρισιµότητα των 

ανωτέρω κτιρίων για τη λειτουργία του δικτύου, τα πλέον σηµαντικά κτίρια ελέχθησαν µε 
λεπτοµερείς µεθόδους σεισµικής αποτίµησης. Ο έλεγχος των κτιρίων πραγµατοποιήθηκε 
σύµφωνα µε τις Αµερικάνικες συστάσεις FEMA [2], καθώς και µε το σχέδιο του 
Ελληνικού Κανονισµού Επεµβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) [3]. Για λόγους πληρότητας και 
σύγκρισης των αποτελεσµάτων, εφαρµόστηκαν διάφορες µέθοδοι ανάλυσης, ελαστικές και 
ανελαστικές, στατικές και δυναµικές.   
Όσον αφορά τη δυναµική ελαστική ανάλυση, εξετάζονται δύο διαφορετικές µέθοδοι 
αποτίµησης της σεισµικής επάρκειας. Στην πρώτη µέθοδο αποτίµησης εφαρµόζεται ολικός 
συντελεστής συµπεριφοράς στο σύνολο του κτιρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
ΚΑΝΕΠΕ [3] και ΕΑΚ [4]. Η δεύτερη µεθοδολογία βασίζεται στους Αµερικάνικες 
συστάσεις FEMA [2], όπου εφαρµόζονται επιµέρους συντελεστές συµπεριφοράς στα 
δοµικά στοιχεία του κτιρίου. Και στις δύο προτεινόµενες µεθοδολογίες λαµβάνονται υπ’ 
όψιν αβεβαιότητες που αφορούν την κατασκευή του κτιρίου, µέσω κατάλληλων 
συντελεστών.  
Στην περίπτωση της µη γραµµικής στατικής ανάλυσης, το προσοµοίωµα της κατασκευής 
αναλύθηκε για το συνδυασµό των κατακόρυφων φορτίων και της οριζόντιας αυξανόµενης 
πλευρικής φόρτισης. Ως πλευρική σεισµική φόρτιση ακολουθήθηκαν δύο κατανοµές, η 
οµοιόµορφη και η ιδιοµορφική σύµφωνα µε τις διατάξεις των FEMA [2]. Από την 
ανάλυση προέκυψε η καµπύλη τέµνουσας βάσης – µετατόπισης κορυφής για τις δύο 
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κατανοµές. Η σεισµική αποτίµηση του κτιρίου βασίζεται σε έλεγχο παραµορφώσεων των 
επιµέρους δοµικών στοιχείων για συγκεκριµένη τιµή της µετατόπισης κορυφής, η οποία 
καλείται σηµείο επιτελεστικότητας. Ο υπολογισµός του σηµείου επιτελεστικότητας 
προκύπτει από την τοµή της καµπύλης τέµνουσας βάσης – µετατόπισης κορυφής µε το 
φάσµα σχεδιασµού κατάλληλα τροποποιηµένο (µέθοδος ικανότητας φάσµατος, ATC 40 
[5]) είτε µε µετατροπή της κατασκευής σε µονοβάθµιο ισοδύναµο ταλαντωτή, ελαστικά 
αποκρινόµενο (FEMA [2] και µέθοδος Fajfar ή N2 [6]). Οι γραµµικές και µη γραµµικές 
δυναµικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό τον έλεγχο των ανωτέρω αναλύσεων 
σε όρους µετατόπισης κορυφής.  
Ενδεικτικά αποτελέσµατα της αναλυτικής σεισµικής αποτίµησης παρουσιάζονται για το 
κτίριο του Σχήµατος 1. Πρόκειται για εξαώροφο κτίριο µείζονος σηµασίας για το 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, στο κέντρο της Αθήνας. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1979, µε 
φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, ενώ ο ιστός προστέθηκε το 1985. Στο 
Σχήµα 3 παρουσιάζεται η στοχευόµενη µετατόπιση κορυφής, όπως προέκυψε µέσω 
φασµατικής ανάλυσης, µη γραµµικής στατικής ανάλυσης καθώς και γραµµικής δυναµικής 
ανάλυσης χρονοϊστορίας για πέντε επιταχυνσιογραφήµατα από σεισµούς στον ελλαδικό 
χώρο.  
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Σχ. 3 – Μετατόπιση κορυφής σύµφωνα µε διάφορες αναλύσεις. 

 
Παράλληλα, στον Πίνακα 1 δίνονται τα ποσοστά αστοχίας των δοκών και υποστυλωµάτων 
υπό κάµψη και διάτµηση για διάφορες αναλύσεις. Οι συντελεστές κ και γΜ λαµβάνουν 
υπόψη αβεβαιότητες σε σχέση µε την ποιότητα κατασκευής των υλικών. 
 

∆υναµική ελαστική ανάλυση 
Επιµέρους συντελεστές 

συµπεριφοράς 
Ολικός συντελεστής 

συµπεριφοράς  
Μέλος σε ∆οµικό στοιχείο κ = 1,00 κ = 0,75 γΜ = 1,00 γΜ ≠ 1,00 

Μη 
γραµµική 
στατική 
ανάλυση 

∆οκοί  69% 78% 85% 87% 7% 
Κάµψη  

Υποστυλώµατα  91% 100% 81% 88% 13% 
∆οκοί 82% 89% 68% 81% 69% 

∆ιάτµηση 
Υποστυλώµατα 86% 93% 35% 52% 41% 

Πίν. 1 – Ποσοστό αστοχίας δοκών και υποστυλωµάτων για διάφορες αναλύσεις. 
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ 
 

Για την κάλυψη των αναγκών του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, µεγάλος αριθµός ιστών 
(περί τους 4500) έχει τοποθετηθεί στο έδαφος και το δώµα κτιρίων. Πρόκειται για 
δικτυωτούς, οκταγωνικούς ή σωληνωτούς ιστούς διαφόρων τύπων, µε ύψος από έξι ως 
πενήντα µέτρα. Οι εν λόγω ιστοί φέρουν διαφόρου µεγέθους κεραίες, µορφής 
παραβολικών κατόπτρων ή ηχοστηλών καθώς και κεραίες για την κάλυψη αναγκών της 
Αστυνοµίας, των Ενόπλων ∆υνάµεων και του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου. Από τους 
ανωτέρω, επιλέχθηκαν 1000 ιστοί δικτυωτής µορφής, οι οποίοι ποικίλλουν σε µορφή και 
ύψος.  
Τα µόνιµα φορτία που φέρει ένας ιστός συνίστανται στο ίδιο βάρος του, το βάρος των 
κατόπτρων και των καλωδίων αυτών καθώς και το βάρος των δαπέδων εργασίας. Οι 
µεταβλητές δράσεις διακρίνονται στις δυναµικές και µη. Πιο συγκεκριµένα, εκτός από τη 
σεισµική φόρτιση, ως µεταβλητές δράσεις λαµβάνονται το χιόνι, ο άνεµος, ο άνεµος µε 
χιόνι καθώς και τα ωφέλιµα φορτία των δαπέδων εργασίας. Ο άνεµος και το χιόνι 
αποτελούν σηµαντικές φορτίσεις για τους ιστούς δεδοµένου ότι συνήθως οι ιστοί 
τοποθετούνται σε µεγάλα υψόµετρα (κορυφές βουνών). Αναφορικά µε το χιόνι, επί της 
ουσίας πρόκειται για πάγο, ο οποίος περιβάλει τις διατοµές των µελών κατά ένα ορισµένο 
πάχος, κυµαινόµενο ανάλογα µε το υψόµετρο µεταξύ 1 και 10 cm. Στην περίπτωση του 
ανέµου, λήφθηκε υπόψη η ταυτόχρονη δράση ανέµου και χιονιού, µε µειωµένη τιµή της 
βασικής ανεµοπίεσης κατά 25%. Ο σεισµός προσδιορίστηκε ως συνάρτηση της σεισµικής 
ζώνης και για συντελεστή συµπεριφοράς q = 1, ώστε η απόκριση του ιστού να είναι 
ελαστική. Συνοψίζοντας, το κανονιστικό πλαίσιο για τον υπολογισµό των φορτίων 
βασίστηκε στις διατάξεις του ΕΑΚ [4] για τις σεισµικές δράσεις, στις διατάξεις του DIN 
4131 [7] για τον άνεµο, ενώ τα λοιπά φορτία υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό 
κανονισµό δράσεων επί των κατασκευών, ΕΝ 1991 [8], [9].  
Στις περιπτώσεις ιστών επί κτιρίων, ο σεισµός προσδιορίστηκε µε βάση τις διατάξεις του 
ΕΑΚ [4], θεωρώντας τον ιστό ως προσάρτηµα του κτιρίου. Παράλληλα, µελετήθηκε η 
επιρροή του συστήµατος ιστού – κτιρίου, από πανεπιστηµιακό φορέα που συµµετέχει στο 
εν λόγω ερευνητικό πρόγραµµα [10]. Πιο συγκεκριµένα, εξετάστηκε το σύστηµα ιστός – 
κτίριο ως διβάθµιος ταλαντωτής, µε παραµέτρους το λόγο µαζών και ιδιοπεριόδων ιστού 
προς κτίριο. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις ανωτέρω αναλύσεις συµφωνούν µε 
τη θεώρηση των ιστών ως προσαρτήµατα κτιρίων, µε βάση τις διατάξεις του ΕΑΚ [4], για 
τους τύπους ιστών που εξετάστηκαν.     
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι ποιότητας των υλικών των 
ιστών µέσω έλεγχου της τάσης διαρροής και θλίψης, από το εργαστήριο πανεπιστηµιακού 
φορέα που συµµετέχει στο ερευνητικό πρόγραµµα. Ο πειραµατικός προσδιορισµός των 
ιδιοτήτων του χάλυβα των ιστών έδειξε ότι υπερκαλύπτονται οι προβλεπόµενες από τις 
σχετικές προδιαγραφές αντοχές του χάλυβα.  
Ο έλεγχος επάρκειας των ιστών συνίσταται στον έλεγχο των µελών του (ορθοστάτες, 
ράβδοι κατακόρυφης και οριζόντιας δικτύωσης) καθώς τον έλεγχο των συνδέσεων (ως επί 
το πλείστον κοχλιωτές), της έδρασης και της θεµελίωσης αυτών. Πραγµατοποιήθηκε δε 
για όλους τους συνδυασµούς δράσεων, σεισµικούς και βασικούς. Όσον αφορά τον έλεγχο 
ορθοστατών υπό σεισµική φόρτιση, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι γενικά δεν παρατηρείται 
ανεπάρκεια, εκτός από έναν τύπο ιστού. Ειδικότερα, όσο πιο χαµηλός είναι ο ιστός, τόσο 
καλύτερα είναι τα αποτελέσµατα. Ανάλογα αποτελέσµατα προκύπτουν για τα λοιπά µέλη, 
τις συνδέσεις και εδράσεις των ιστών.  
Κατά τον έλεγχο των ιστών υπό τους βασικούς (µη σεισµικούς) συνδυασµούς προκύπτουν 
µεγαλύτερα ποσοστά εκµετάλλευσης καθώς και αρκετές αστοχίες. Η δε διακύµανση των 
ποσοστών εκµετάλλευσης κυµαίνεται από 20% ως 50% για σεισµικούς ή µη συνδυασµούς. 
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Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται τα ποσοστά εκµετάλλευσης των ορθοστατών για σεισµικούς 
και βασικούς συνδυασµούς. Εν προκειµένω, ως ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας έχει 
ληφθεί η ζώνη ΙΙ (Α=0,24g). Είναι λοιπόν δυσµενέστερη η επιρροή ανέµου και χιονιού σε 
σχέση µε τη σεισµική δράση.   
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Σχ. 4 – Ποσοστό εκµετάλλευσης ορθοστατών. 

 
Λόγω της συνεχούς µεταβολής και αύξησης του αριθµού καθώς και της διαµέτρου των 
κατόπτρων που φέρουν οι ιστοί, πραγµατοποιούνται ενισχύσεις σε αρκετούς ιστούς, 
µεγάλου ύψους. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά φωτογραφίες από την ενίσχυση 
ενός ιστού 35m (Σχήµα 5).   
 

      
Σχ. 5 – Ενίσχυση ιστού 35m. 

 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
Από τη σεισµική αποτίµηση των κτιρίων του εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Ο ταχύς οπτικός έλεγχος (πρωτοβάθµιος έλεγχος) δείχνει ότι η σεισµική επάρκεια 
κτιρίων έτους κατασκευής προ του 1985 είναι µειωµένη. 
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• Η αναλυτική αποτίµηση (τριτοβάθµιος έλεγχος) των ανωτέρω κτιρίων µε 
σύγχρονες µεθόδους δείχνει ότι πολλά φέροντα στοιχεία δεν καλύπτουν τις 
απαιτήσεις των νέων κανονισµών και χρειάζονται ενισχύσεις. 

• Σε περίπτωση που ελαστικές µέθοδοι οδηγούν σε απαίτηση σηµαντικών 
ενισχύσεων, συνιστάται η λεπτοµερής επιτόπου διερεύνηση των χαρακτηριστικών 
του φορέα και η συνακόλουθη ακριβέστερη µη γραµµική στατική ανάλυση, η 
οποία πιθανόν να οδηγήσει σε µικρότερες επισκευές, παρά η άκριτη εκτέλεση 
όλων των επισκευών που προκύπτουν από την απλοποιηµένη θεώρηση. 

 
Από τον έλεγχο επάρκειας των ιστών του ΟΤΕ εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Οι δυσµενέστερες φορτίσεις προκύπτουν συνήθως από συνδυασµούς που 
οφείλονται σε άνεµο σε συνδυασµό µε χιόνι. Ο σεισµός δε συνιστά εν γένει 
δυσµενή φόρτιση για τους ιστούς.  

• Ο αριθµός και το µέγεθος των κεραιών που φέρουν οι ιστοί επηρεάζουν πολύ την 
επάρκεια των µελών του ιστού, κυρίως δε των ορθοστατών του. 

• Μεγάλος αριθµός ιστών του ΟΤΕ δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σύγχρονων 
κανονισµών σε ότι αφορά τον άνεµο. Για το σκοπό αυτό προτάθηκαν ενισχύσεις 
των ιστών, οι οποίες καλύπτουν τους νέους κανονισµούς ανεµοφόρτισης. 

• Σε υψηλούς ιστούς (άνω των 20m), διαπιστώνεται ανεπάρκεια µεγάλου αριθµού 
µελών, σε βαθµό που να υπάρχει ανάγκη σηµαντικής ενίσχυσης στο σύνολό τους, 
αντικατάστασης του φορέα ή περιορισµού του αριθµού των κεραιών που φέρουν.  
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SUMMARY  

 
The large number of the National Telecommunications Organization, also called as OTE, 
infrastructure, the vulnerability of the infrastructure according to recent codes and 
regulations, the variety of the structural systems constitute the issue of the 
telecommunications network operation, in terms of seismic safety, most significant. For 
these purposes and in the frame of a research program of the Greek General Secretariat of 
Research and Technology with the title Assessment, Ranking and Reduction of the Seismic 
Risk of the National Telecommunications Network, the vulnerability of the National 
Telecommunications Organization’s (OTE) infrastructure is examined. OTE operates 
approximately 500 buildings, which carry telecommunication masts on their top and about 
4500 masts of different types.  
The seismic assessment of the above buildings is conducted in several steps. In a first step, 
the buildings are subjected to visual inspection in order to collect the most vulnerable ones 
for further investigation. This consists of a detailed analytical evaluation according to the 
most recent guidelines and Codes, such as the American guidelines FEMA, Eurocode 8 
and a preliminary draft of Greek Regulations. The evaluation methodologies employed 
include static and dynamic, linear and nonlinear analyses.    
As it concerns the masts, the study of the behaviour under static and dynamic forces and 
the examination of them according to current regulations are considered. Useful 
conclusions according to the parameters that infect the strength and the serviceability of 
the masts, as well as the differences that result at the design of the same type of mast and 
depend on its location (on the top of a building or at the ground) arise.  
This paper presents in a dense form the results of these investigations. In addition, 
strengthening methods, when required, based on the use of additional steel elements are 
presented. 
 


