
 

Μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους για την υπηρεσία: 
 

Μηνιαίο τέλος συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης στο ΦΥΠ (Α/Κ 
<5000) 

(κατά bottom-up) 
 

Για τον υπολογισμό κόστους της συγκεκριμένης υπηρεσίας λαμβάνονται υπ΄όψη τα 
επιμέρους κόστη για:  
 

 Δικτυακές Εργασίες: Αφορά εργασίες για άνοιγμα και κλείσιμο ΦΥTΠ. Κόστος 
εγκατάστασης καλωδίων, άνοιγμα-κλείσιμο μούφας, αντικατάσταση 
θερμοσυστελλόμενου μανδύα και λοιπών μικροϋλικών δικτύου, δοκιμή ΦΥΤΠ – 
μετρήσεις.  

 Διαχείριση Έργου: Αφορά την παραλαβή της εντολής συντήρησης ή αίτησης 
άρσης βλάβης, την αποστολής της στις τεχνικές Υπηρεσίες, τον προγραμματισμό 
μετακίνησης του συνεργείου και την κάλυψη της εντολής.  

 Υλικό Εξοπλισμό που απαιτείται για την πραγματοποίηση των δικτυακών 
εργασιών.  

 
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. Παραδείγματος χάρη σε περίπτωση που υπάρχει συνεργείο που 
συμπεριλαμβάνει περισσότερα από 1 άτομα τότε τα εργατολεπτά είναι το σύνολο των 
εργατολεπτών όλου του συνεργείου. Τα εργατολεπτά που αναφέρονται αποτελούν το 
μεσοσταθμισμένο χρόνο όλων των συνεργείων (μονομελών και μη).  
 
Το άμεσο κόστος μισθοδοσίας/εργασίας υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των 
εργατολεπτών επί το μεσοσταθμικό κοστολογημένο ωρομίσθιο 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 (κατ’ αναλογία της αντίστοιχης διάρθρωσης του κόστους στα 
προϊόντα όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο εκάστοτε ΕΚΟΣ). 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 των προϊόντων όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο ΕΚΟΣ (πάντοτε 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεθοδολογία της ΕΕΤΤ για το Top Down ΕΚΟΣ ΜΜΕΚ). 


