
 

Μεθοδολογική ανάλυση κοστολογικού υποδείγματος με bottom up 
της υπηρεσίας Αλλαγής Ορίου ΤοΒ στο ΓΚ ΟΤΕ. 

 

Το μοντέλο αυτό περιγράφει την διαδικασία που εκτελείται από τον ΟΤΕ προκειμένου να 
γίνει αλλαγή ορίου ενός βρόχου ή και πολλών βρόχων στον κεντρικό κατανεμητή του ΟΤΕ 
(Επανακαλωδίωση Bρόχου).  

Ο Πάροχος μπορεί να ζητήσει αλλαγή ορίου σε περιπτώσεις όπως: 

a) Αλλαγή συνδρομητή από POT σε ISDN ή και αντίστροφα.  

b) Για διόρθωση σφαλμάτων, δηλαδή να έχει ζητήσει κάποιο όριο και διαπίστωσε ότι έκανε 
λάθος και ζητά νέο όριο κ.α.  

Για την παροχή της υπηρεσίας αλλαγής Ορίου ΤοΒ στο ΓΚ ΟΤΕ σε τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους ακολουθούνται  οι περιγραφόμενες δραστηριότητες : 

• Αίτηση μέσω WCRMLLU 
• Έλεγχος Αίτησης  
• Αποτελέσματα Επεξεργασία Έλεγχου 
• Έλεγχος Επιλεξιμότητας από Πληροφοριακό Σύστημα 
• Έγκριση αιτήματος  
• Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα 
• Υλοποίηση Τεχνικών Εργασιών σε Α/Κ  
• Κλείσιμο Εντολής Απολογισμός 
• Οικονομική τακτοποίηση υπηρεσίας 

 

Στη συνέχεια, για όλες τις ανωτέρω εργασίες εκτιμήθηκαν οι χρόνοι υλοποίησης 
από τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και η μεσοσταθμική τιμή μονάδας για τα 
υλικά.  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 (κατ’ αναλογία της αντίστοιχης διάρθρωσης του 
κόστους στα προϊόντα 899-WHO-ACC-ULL-FULL-CONNFEE και 899-WHO-ACC-ULL-
SHARED-CONNFEE 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 TopDown 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 899-WHO-ACC-ULL-FULL-
CONNFEE και 899-WHO-ACC-ULL-SHARED-CONNFEE όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 
στο ΕΚΟΣ ( πάντοτε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεθοδολογία της ΕΕΤΤ για το 
TopDown ΕΚΟΣ ΜΜΕΚ). Το τελικό αποτέλεσμα (κόστος σύνδεσης ανενεργού 
Τοπικού Βρόχου) αποτελείται από το άθροισμα: (α) του άμεσου κόστους 
μισθοδοσίας (β) του έμμεσου κόστους λοιπών λειτουργικών δαπανών και (γ) του 
εύλογου περιθωρίου. 

 

 

 

 

 


