
Μεθοδολογία κοστολογικού υποδείγματος (Bottom up) για την 
υπηρεσία: Σύνδεση Ε.Σ.Κ. & Οριολωρίδας 100 Ζευγών ΦΣ. 

 

Το κόστος του αιτήματος που κατατίθεται μέσω του Π.Σ. WCRM-LLU για σύνδεση 
Ε.Σ.Κ. και Οριολωρίδας 100 Ζευγών συντίθεται από τα επιμέρους στοιχεία: 

• Τεχνική Προμελέτη 
• Διαχειριστικές Εργασίες 
• Τεχνικές εργασίες : 
 Εγκατάσταση καλωδίων συνολικής χωρητικότητας 1500", τοποθέτηση 

(30) οριολωρίδων 100" σε κατανεμητές, τερματισμός των αγωγών 1500" 
(MDF & HDF) 

 Ενημέρωση μητρώου για δέσμευση ζευγών και οριολωρίδων παρόχου σε 
Γενικό και ενδιάμεσο κατανεμητή 

 Καρτελοποίηση νέου δικτύου (Ενημέρωση μητρώου) 
• Υλικά &αναλώσιμα όπως καλώδια, οριολωρίδα, ενδιάμεσος κατανεμητής, 

εσχάρες καλωδίων κτλ. 

 

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. 

Στη συνέχεια το κόστος που προκύπτει επιμερίζεται με το μέσο όρο πωλημένων 
καλωδίων 100". Ο μέσος όρος υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μέχρι 
τώρα πωλούμενες μονάδες όσο και την εκτιμώμενη διαθεσιμότητα που θα 
επιτρέπει τη διάθεση ζευγών σε μελλοντική ζήτηση. 

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. 

 


