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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αποτίµηση σεισµικής επάρκειας του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου αποτελεί
ζήτηµα µείζονος σηµασίας, το οποίο σχετίζεται άµεσα µε τη δυνατότητα επικοινωνίας σε
περίπτωση ενός καταστροφικού σεισµού. Ο ΟΤΕ έχει στην ιδιοκτησία του περίπου 1900
κτίρια, η πλειονότητα των οποίων φέρει ιστούς τηλεπικοινωνιών και 3600 ιστούς. Για τη
διενέργεια ελέγχων στο σύνολο των κτιρίων ΟΤΕ, συντάχτηκαν Οδηγίες προσεισµικού
ελέγχου κτιρίων. Οι Οδηγίες περιλαµβάνουν πρωτοβάθµιους και δευτεροβάθµιους
ελέγχους σύµφωνα µε υπάρχοντες κανονισµούς αποτίµησης, κατάλληλα τροποποιηµένους
για κτίρια ΟΤΕ. Ο πρωτοβάθµιος έλεγχος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις συστάσεις και
τα έντυπα του ΟΑΣΠ [1]. Ο δευτεροβάθµιος έλεγχος συνίσταται σε ελέγχους αντοχής των
κατακόρυφων στοιχείων του κτιρίου, σε όρους διατµητικής και αξονικής τάσης, για
στάθµη επιτελεστικότητας «Προστασία Ζωής» και µέση περίοδο επαναφοράς 475 έτη.
Παράλληλα, καθορίζονται προτεραιότητες για ενδεχόµενους τριτοβάθµιους ελέγχους,
βασιζόµενες σε διάφορες παραµέτρους, πλέον των ανωτέρω αποτελεσµάτων, όπως η

σπουδαιότητα του κτιρίου για την οµαλή λειτουργία του δικτύου, η εκτίµηση δαπάνης
πιθανής ενίσχυσης κ.α.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το δίκτυο του ΟΤΕ απαρτίζει το µεγαλύτερο µέρος των τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας.
Πέραν της εξυπηρέτησης καθηµερινών αναγκών των πολιτών, σε όρους σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας, συµβάλλει στην επικοινωνία των ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων
ασφαλείας, της ναυσιπλοΐας, καθώς και την εξυπηρέτηση όλων των εναλλακτικών
παρόχων τηλεφωνίας. Επιπροσθέτως, υποχρεούται στην παροχή καθολικής υπηρεσίας για
το σύνολο της χώρας. Η διατήρηση λοιπόν, της συνεχούς και υψηλής ποιότητας των ως
άνω υπηρεσιών, προϋποθέτει το διαρκή έλεγχο όλων των υποδοµών του ΟΤΕ, σηµαντικό
τµήµα των οποίων αποτελούν τα τηλεπικοινωνιακά κέντρα. Επί της ουσίας, πρόκειται για
τα κτίρια του ΟΤΕ, τα οποία φέρουν στο δώµα τους ιστούς για τις ανάγκες λειτουργίας του
δικτύου (Σχήµα 1).
Στα πλαίσια ελέγχου και αξιοποίησης των εν λόγω υποδοµών, ολοκληρώθηκε 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
συµµετείχαν τα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών των Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου
Θεσσαλονίκης, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστήµιου Πατρών. Στο εν
λόγω πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκαν πρωτοβάθµιοι έλεγχοι σεισµικής επάρκειας σε 75
κτίρια, τριτοβάθµιοι σε 15 κτίρια καθώς και έλεγχοι σεισµικής επάρκειας σε 1000 ιστούς.
Κατ’ επέκταση των παραπάνω αποτελεσµάτων και για την πραγµατοποίηση προσεισµικών
ελέγχων στο σύνολο των κτιρίων του ΟΤΕ (περί τα 1900 κτίρια), συστάθηκε οµάδα
εργασίας, αποτελούµενη από στελέχη του ΟΤΕ και τους κύριους Ι. Βάγια και Σ.
Θεοδωράκη, για τη σύνταξη Οδηγιών δευτεροβάθµιων ελέγχων. Οι παρούσες Οδηγίες
βασίζονται σε υφιστάµενες διατάξεις και κανονισµούς (ΚΑΝΕΠΕ [2], ΕΑΚ [3], ΕΚΩΣ
[4], ΕC 8 [5], FEMA [6]), κατάλληλα τροποποιηµένες στις ιδιαιτερότητες που
παρουσιάζουν τα κτίρια ιδιοκτησίας ΟΤΕ. Παράλληλα, συντάχτηκαν Οδηγίες για τον
καθορισµό προτεραιοτήτων περαιτέρω ελέγχων. Επί της ουσίας, µε την ολοκλήρωση της
ανωτέρω διαδικασίας, έκαστο κτίριο λαµβάνει µια βαθµολογία, η οποία ορίζει την ανάγκη
ή µη περαιτέρω διερεύνησης, σε σύγκριση µε τα λοιπά κτίρια. Η παρούσα εργασία
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των πρώτων 508 κτιρίων.

Σχ. 1 – ∆οµικές υποδοµές δικτύου ΟΤΕ.

3. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΕ
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
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 περαιτέρω διερεύνηση της σεισµικής τους
επάρκειας.
Από το σύνολο των 1906 κτιρίων ιδιοκτησίας ΟΤΕ, επιλέχθηκαν τα πρώτα 508 κτίρια, για
προσεισµικό έλεγχο, µε κριτήριο τη σηµασία τους για την οµαλή λειτουργία του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Πρόκειται για κτίρια που βρίσκονται στις µεγαλύτερες πόλεις
της Ελλάδας, καθώς και σε όλες τις πρωτεύουσες νοµών. Η κατηγοριοποίηση αυτή
αντιστοιχεί στα κτίρια µε το µεγαλύτερο εµβαδό, άρα και µάζα, τόσο σε επίπεδο ορόφου
όσο και στο σύνολο του κτιρίου. Τα επιλεγέντα κτίρια 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 508 κτιρίων που υποβλήθηκαν σε πρωτοβάθµιο έλεγχο, συγκεντρωτικά
καθώς και το µέσο όρο της βαθµολογίας ανάλογα µε το έτος κατασκευής (ισχύων
Κανονισµός) και τη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας.
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Σχ. 2 – Βαθµολογία κτιρίων σύµφωνα µε Ταχύ Οπτικό Έλεγχο.

4. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΕ
Σκοπός της αποτίµησης του κτιρίου µε δευτεροβάθµιο έλεγχο είναι η εκτίµηση της
διαθέσιµης φέρουσας ικανότητάς του. Οι στόχοι αποτίµησης του φέροντος οργανισµού
αποτελούν συνδυασµούς αφενός µιας στάθµης επιτελεστικότητας και αφετέρου µιας
σεισµικής δράσης, µε δεδοµένη «ανεκτή πιθανότητα υπέρβασης κατά τη διάρκεια ζωής
του κτιρίου» (σεισµός σχεδιασµού). Ως στάθµη επιτελεστικότητας επιλέγεται γενικώς η

«Προστασία ζωής», όπου κατά τον σεισµό σχεδιασµού αναµένεται να παρουσιασθούν
επισκευάσιµες βλάβες στο φέροντα οργανισµό του κτιρίου, χωρίς την περίπτωση θανάτου
ή σοβαρού τραυµατισµού ατόµων και χωρίς να συµβούν ουσιώδεις φθορές στα
µηχανήµατα του κτιρίου. Όσον αφορά το µέγεθος της σεισµικής δράσης, η αποτίµηση του
κτιρίου στο δευτεροβάθµιο έλεγχο πραγµατοποιείται για δύο περιόδους επαναφοράς του
σεισµικού γεγονότος, τη µέση περίοδο επαναφοράς 72 έτη και τη µέση περίοδο
επαναφοράς 474 έτη.
Η σεισµική δράση προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΑΚ 2000 [3],
λαµβάνοντας υπόψη το συντελεστή περιόδου επαναφοράς γR, το συντελεστή ασφάλειας
προσοµοιώµατος (ύπαρξη ή µη βλαβών) γEd, το συντελεστή σπουδαιότητας γ1 ίσο µε 1,30
(για τηλεπικοινωνιακά κτίρια) καθώς και το συντελεστή συµπεριφοράς q ανάλογα µε τη
στάθµη επιτελεστικότητας. Παράλληλα, επισηµαίνεται ότι κατά τους σεισµικούς
συνδυασµούς, σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2000 [3], ο συντελεστής συνδυασµού ψ2 λαµβάνεται
ίσος µε 0,90 στους χώρους µηχανηµάτων.
Πιο συγκεκριµένα, και όσον αφορά το συντελεστή συµπεριφοράς q, αυτός προκύπτει από
τους αντίστοιχους πίνακες του ΚΑΝΕΠΕ [2] µε προσαύξηση µε το συντελεστή 1,20 για
χρόνο µελέτης <1985 και 1,10 για χρόνο µελέτης 1985<…<1995. Η εν λόγω προσαύξηση
αιτιολογείται καθώς η µελέτη και η κατασκευή των κτιρίων ιδιοκτησίας ΟΤΕ έγινε υπό
την επίβλεψη του Οργανισµού. Για όλα τα κτίρια διατίθεται η στατική και η αρχιτεκτονική
µελέτη (σχέδια και υπολογισµοί). Για τους λόγους αυτούς η ποιότητα των δοµικών υλικών
και της εν γένει κατασκευής, όπως και η πληρότητα και αξιοπιστία των διαθέσιµων
πληροφοριών θεωρείται ανώτερη της ποιότητας του «µέσου» ελληνικού κτιρίου, ως
προβλέπει ο ΚΑΝΕΠΕ [2], και προβλέπεται αυξηµένη πλαστιµότητα σε σχέση µε το
«µέσο» κτίριο.
Ο δευτεροβάθµιος έλεγχος συνίσταται σε ελέγχους αντοχής των κατακόρυφων στοιχείων
του κτιρίου (διατµητική και αξονική τάση), ως ακολούθως. Για κάθε κύρια διεύθυνση του
κτιρίου υπολογίζεται το συνολικό µέγεθος των σεισµικών φορτίων (τέµνουσα βάσης) από
το γινόµενο της συνολικής ταλαντούµενης µάζας της κατασκευής επί της φασµατικής
επιτάχυνσης σχεδιασµού, µε τη θεµελιώδη ιδιοπερίοδο να εκτιµάται από προσεγγιστική
σχέση του EC 8 [5]. Η καθ' ύψος κατανοµή των σεισµικών φορτίων γίνεται σύµφωνα µε
την εξίσωση (1), από όπου και προκύπτει η δρώσα σεισµική τέµνουσα του κάθε ορόφου:
M ⋅Z
Fi = V0 ⋅ N i i
i, j=1, 2, … N
(1)
∑M j ⋅ Zj
j=1

όπου Μi είναι η συγκεντρωµένη µάζα στη στάθµη i και Zi η απόσταση της στάθµης i από
τη βάση.
Για τον έλεγχο αντοχής των κατακόρυφων στοιχείων σε διάτµηση υπολογίζεται ο όρος λ
ως το πηλίκο της διατµητικής τάσης του υπό εξέταση ορόφου προς τη διατµητική οριακή
αντοχή. Η διατµητική τάση προκύπτει από τη δρώσα σεισµική τέµνουσα του ορόφου προς
το άθροισµα των εµβαδών των υποστυλωµάτων και των τοιχωµάτων του εν λόγω ορόφου,
λαµβάνοντας υπόψη την ευµενή ή µη παρουσία τοιχοποιίας. Ο έλεγχος σε διάτµηση
πραγµατοποιείται στη στάθµη του ισογείου για κτίρια µέχρι και δύο ορόφους, στις
στάθµες ισογείου και πρώτου ορόφου για ως και τετραώροφα κτίρια και στις στάθµες
ισογείου και των δύο ανωτέρω ορόφων για κτίρια µε περισσότερους από τέσσερεις
ορόφους. Για κάθε κτίριο υπολογίζεται µια µέση τιµή λ ,µε συντελεστές βαρύτητας για
κάθε όροφο.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει επάρκεια του κτιρίου ( λ > 1 ) προσδιορίζεται για το
ισόγειο η µέση αξονική τάση των κατακόρυφων στοιχείων λόγω κατακόρυφων φορτίων
καθώς και η µέση αξονική τάση των ακραίων υποστυλωµάτων της περιµέτρου του

ισογείου, σε κάθε διεύθυνση σεισµού, λόγω ροπής ανατροπής. Οι ως άνω τιµές των
τάσεων συγκρινόµενες µε τη χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέµατος fck παρέχουν
µία ένδειξη της διατιθέµενης πλαστιµότητας των υποστυλωµάτων. Τα αποτελέσµατα του
δευτεροβάθµιου ελέγχου για τα 508 κτίρια παρουσιάζονται στο Σχήµα 3α, µε κριτήριο την
υπέρβαση ή µη της µονάδας για το λ .

5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
Η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των αποτελεσµάτων της προσεισµικής αποτίµησης
επάρκειας των κτιρίων ΟΤΕ, καθώς και διάφορες παράµετροι που αφορούν τον ίδιο τον
Οργανισµό, οδήγησαν στον καθορισµό προτεραιοτήτων. Έκαστο κτίριο λαµβάνει µια
τελική βαθµολογία, η οποία το χαρακτηρίζει σε σχέση µε τα άλλα και οριοθετεί τη
διενέργεια ή µη τριτοβάθµιων ελέγχων.
Πιο συγκεκριµένα, η τελική βαθµολογία εξαρτάται από έξι επιµέρους βαθµολογίες
(συντελεστές). Οι τρεις πρώτες προέρχονται από τους προσεισµικούς ελέγχους και
αφορούν τη βαθµολογία του πρωτοβάθµιου ελέγχου (µπρτ), την τιµή του λ καθώς και τη
διατιθέµενη πλαστιµότητα (µπλ), ως αναφερθήκαν στις παραπάνω παραγράφους.
Παράλληλα, ορίζεται ο συντελεστής «αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς» µκλ, ανάλογα αν το
κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως µνηµείο, είναι διατηρητέο, είναι αυξηµένου αισθητικού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος είτε πρόκειται για συνηθισµένο κτίριο. Επίσης, ορίζεται ο
συντελεστής ενδιαφέροντος µενδ, ο οποίος εκφράζει τη σπουδαιότητα που έχει το κτίριο
για τις λειτουργίες του ΟΤΕ. Τέλος, ορίζεται ο συντελεστής δαπάνης µδπ για την ενίσχυση
του κτιρίου, εξαρτώµενος από τον προσεισµικό έλεγχο, το µέγεθος του κτιρίου (ανά όροφο
και καθ’ ύψος), την παρουσία τοιχωµάτων, υπογείων κ.α. Ο ακόλουθος Πίνακας (Πίν. 1)
παρουσιάζει τη βέλτιστη και χείριστη βαθµολογία ανά συντελεστή και στο σύνολο του
κτιρίου. Επισηµαίνεται ότι όσο αυξάνει η βαθµολογία τόσο ενισχύεται η προτεραιότητα.
Το διάγραµµα του Σχήµατος 3β αναπαριστά τα αποτελέσµατα του καθορισµού
προτεραιοτήτων, για στάθµη επιτελεστικότητας «Προστασία Ζωής» και µέση περίοδο
επαναφοράς 474 και 72 έτη. Ενώ από τον πρωτοβάθµιο έλεγχο (Σχήµα 2) διαφαίνεται ότι
αρκετά κτίρια πρέπει να διερευνηθούν, τα αποτελέσµατα του δευτεροβάθµιου και κατ’
επέκταση του καθορισµού προτεραιοτήτων (Σχήµα 3) δίνουν ένα ποσοστό µόλις της τάξης
του 8% προς αναλυτική αποτίµηση.
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Σχ. 3 – Αποτελέσµατα δευτεροβάθµιου ελέγχου και καθορισµού προτεραιοτήτων.
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Πίν. 1 – Ακραίες τιµές ανά συντελεστή τελικής βαθµολογίας κτιρίου.

6. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ως εφαρµογή των ως άνω προτάσεων, παρουσιάζεται ένα τριώροφο κτίριο οπλισµένου
σκυροδέµατος µε υπόγειο, στο κέντρο της Αθήνας (Σχήµα 4). Το κτίριο κατασκευάστηκε
το 1969 και έχει επιφάνεια κάτοψης 746,00 m2. Σύµφωνα µε τα έντυπα του ΤΟΕ [1]
παρουσιάζει ενδεχόµενο στρέψης και κοντά υποστυλώµατα. Η µέγιστη οριζόντια σεισµική
επιτάχυνση του εδάφους είναι ίση µε 0,16g, σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2000 [3]. Ο
συντελεστής σπουδαιότητας για κτίρια τηλεπικοινωνίας είναι γΙ = 1,30 και ο συντελεστής
συµπεριφοράς της κατασκευής θεωρείται ίσος µε q=2,20 για στάθµη επιτελεστικότητας
«Προστασία Ζωής», ευµενή παρουσία τοιχοπληρώσεων και χωρίς ουσιώδεις βλάβες σε
πρωτεύοντα στοιχεία. Για στάθµη επιτελεστικότητας «Άµεση Χρήση» συντελεστής
συµπεριφοράς λαµβάνεται ίσος µε q=1,20.
Ο ακόλουθος Πίνακας (Πίν. 2) παρουσιάζει τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων και την
τελική βαθµολογία του κτιρίου, για στάθµες επιτελεστικότητας «Προστασία Ζωής» και
«Άµεση Χρήση» για περιόδους επαναφοράς 474 και 72 έτη. Τα νούµερα στην παρένθεση
είναι τα αποτελέσµατα των ελέγχων και οι τιµές των διάφορων συντελεστών.
Παρατηρούµε ότι η βαθµολογία του πρωτοβάθµιου ελέγχου προκύπτει ίση µε 3,30,
γεγονός που κατατάσσει το κτίριο προς άµεση διερεύνηση. Ωστόσο, από το
δευτεροβάθµιο έλεγχο η τιµή του λ είναι οριακά µεγαλύτερη της µονάδας, για στάθµη
επιτελεστικότητας «Προστασία Ζωής» και περίοδο επαναφοράς 474 έτη. Παράλληλα, η
τελική βαθµολογία από τον καθορισµό προτεραιοτήτων είναι αρκετά χαµηλή σε όλες τις
περιπτώσεις (βλ. Πίν. 1).

Σχ. 4 – Κάτοψη ισογείου και πρόσοψη κτιρίου παραδείγµατος.
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Πίν. 2 – Τελική βαθµολογία κτιρίου.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Από τον προσεισµικό έλεγχο επάρκειας των κτιρίων του εθνικού τηλεπικοινωνιακού
δικτύου προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
• Ο ταχύς οπτικός έλεγχος (πρωτοβάθµιος έλεγχος) παρέχει µια αρχική εικόνα της
κατάστασης και φέρουσας ικανότητας των κτιρίων.
• Ο δευτεροβάθµιος έλεγχος, χρησιµοποιώντας απλουστευµένους προσεγγιστικούς
τύπους, παρέχει πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα σε µικρό χρονικό διάστηµα, καθώς
λαµβάνει υπόψη τη µορφολογία του δοµικού συστήµατος (διάταξη και µέγεθος
υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων).
• Με τον καθορισµό προτεραιοτήτων, επισηµαίνονται τα κτίρια που χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης και που συγχρόνως είναι σηµαντικά για τον Οργανισµό.
Η παρούσα εργασία αποτελεί τµήµα του έργου του ΟΤΕ «Εξορθολογισµός χρήσης
ακινήτων – Μείωση λειτουργικών εξόδων», όπου πέραν των συγγραφέων, στην οµάδα
εργασίας συµµετείχαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί Π. Ξένου, ∆. Παναγοπούλου, Μ.
Λαµπιδώνη, Ε. Λάµπου, Α. Χαρούλης, Γ. Ταξείδης, Α. Ματαφιά και Ν. Γεωργοπούλου.
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SUMMARY
The seismic assessment of the Hellenic Telecommunications Organization, also called as
OTE, infrastructure is extremely critical, as the network should be fully operational after a
strong seismic event. OTE owns almost 1900 buildings, which carry masts on the roofs,
and about 3600 masts and towers. Guidelines are proposed for the pre-seismic assessment
of the buildings. These Guidelines include a visual inspection in order to collect the most
vulnerable ones for further investigation, according to Greek Regulations.
Furthermore, the Guidelines propose a fast analytical evaluation, based on simplified
equations, properly adapted for OTE buildings. The pre-seismic assessment includes only
the investigation of the building’s vertical components, for the Limits States “Life Safety”
and “Immediate Occupancy” and return periods of 474 and 72 years. The results are
related to a variety of parameters, which concern the OTE, as the strengthening cost, the
constant network operation at significant buildings etc. This paper presents in a dense form
the results of these investigations for 508 major OTE buildings.

