
Μεθοδολογία κοστολογικού υποδείγματος (bottom up) για την υπηρεσία: 

Μελέτη Αυτοψίας Παροχής Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης ΤοΥΒ τύπου Vectoring 

ανά  Καμπίνα (KV)  

 

Απόρροια της αίτησης μέσω του Π.Σ. WCRM-LLU του τηλεπικοινωνιακού παρόχου για 

Μελέτη- Αυτοψία Παροχής ΑΣ - ΤοΥΒ αποτελούν οι κάτωθι περιγραφόμενες δραστηριότητες: 

Δικτυακές Εργασίες 

• Μετάβαση Μελετητή 

• Μελέτη σχεδίων σωληνώσεων  

• Συνεργασία για επιβεβαίωση τεχνικής λύσης & παροχή οδηγιών όδευσης 

• Κοστολόγηση - Σύνταξη Προϋπολογισμού 

• Σχεδίαση 

• Διακίνηση σχεδίων & αντιγράφων 

• Ενημέρωση Μητρώου Δικτύου αστικού κέντρου 

• Εισαγωγή σε πληροφοριακά συστήματα 

Για όλες τις ανωτέρω εργασίες εκτιμήθηκαν οι χρόνοι υλοποίησης από τις αρμόδιες 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Για κάθε μία από τις αναφερόμενες εργασίες ο χρόνος 

απασχόλησης του προσωπικού είναι ο μέσος χρόνος απασχόλησης και αφορά εργατολεπτά. 

Το άμεσο κόστος μισθοδοσίας/εργασίας υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των 

εργατολεπτών επί το μεσοσταθμικό κοστολογημένο ωρομίσθιο προσωπικού. Σημειώνεται 

ότι τα εργατολεπτά τεχνικής εργασίας πολλαπλασιάζονται με το κοστολογημένο ωρομίσθιο 

τεχνικού προσωπικού. Αντίστοιχα, τα εργατολεπτά διαχειριστικής εργασίας 

πολλαπλασιάζονται με το κοστολογημένο ωρομίσθιο διοικητικού προσωπικού. Το ανωτέρω 

άμεσο κόστος επιβαρύνεται με το έμμεσο κόστος. Το έμμεσο κόστος προκύπτει από στοιχεία 

Top-Down ΜΜΕΚ ΕΚΟΣ και περιλαμβάνει το κόστος των λοιπών λειτουργικών δαπανών. Στις 

λοιπές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνεται η αναλογία για αναλώσιμα υλικά, έξοδα 

διοίκησης, έξοδα μεταφορικών μέσων & εργαλείων ή οργάνων κλπ, ως ποσοστό επί των 

δαπανών μισθοδοσίας. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεθοδολογία της ΕΕΤΤ για το Top Down 

ΕΚΟΣ ΜΜΕΚ, το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με στοιχεία πρόβλεψης του τρέχοντος έτους, και 

πραγματικών απολογιστικών στοιχείων δύο ετών πριν. 

Από τη στιγμή που η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί υπηρεσία χονδρικής για την οποία ισχύει η 

υποχρέωση κοστοστρέφειας, εφαρμόζονται πλήρως οι αρχές της μεθοδολογίας της ΕΕΤΤ για 

το ΕΚΟΣ-ΜΜΕΚ. Συνεπώς, εφαρμόζεται ένα επιπρόσθετο ποσοστό εύλογου περιθωρίου, το 

οποίο προκύπτει από το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (Wacc). Το ποσοστό του WACC 

πολλαπλασιάζεται επί το μέσο όρο του Απασχ. Κεφαλαίου ( πάντοτε σύμφωνα με την 



εγκεκριμένη μεθοδολογία της ΕΕΤΤ για το TopDown ΕΚΟΣ ΜΜΕΚ). Το τελικό αποτέλεσμα 

αποτελείται από το άθροισμα: (α) του άμεσου κόστους μισθοδοσίας (β) του έμμεσου 

κόστους λοιπών λειτουργικών δαπανών και (γ) του εύλογου περιθωρίου.  


