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Κοστολόγηση περιπολιών που διεξάγονται στα πλαίσια υλοποίησης  
του Κοινού Προγράμματος Ελέγχου Αλιείας 

 
Για την κοστολόγηση των περιπολιών που διεξάγονται στα πλαίσια υλοποίησης του Κοινού Προγράμματος 
Ελέγχου Αλιείας, πέραν της μεθοδολογίας αποτίμησης που περιγράφεται πιο κάτω, επισυνάπτεται και σχετική 
έκθεση εκτίμησης του κόστους των περιπολιών για τα Κοινά Σχέδια Ελέγχου, η οποία εκπονήθηκε από 
ανεξάρτητο συμβουλευτικό οίκο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (ΕΥΕΑ) που είναι 
υπεύθυνη για την εποπτεία και την υλοποίηση των Κοινών Σχεδίων Ελέγχου (Παράρτημα ΙΙ.Α).  Η εν λόγω 
έκθεση αποτίμησης του κόστους των περιπολιών καταρτίστηκε το 2013 και βασίζεται σε δεδομένα του 2012 
από τα 18 κράτη μέλη, τα οποία ήταν εμπλεκόμενα την τότε περίοδο με Κοινά Σχέδια Ελέγχου.  Σκοπός της 
παράθεσης της μελέτης είναι για σκοπούς σύγκρισης. 
 
Για σκοπούς του Κοινού Προγράμματος Ελέγχου η χρήση μισθολογίας απλουστευμένης επιλογής κόστους θα 
καλύπτει τις περιπολίες στα πλαίσια του Προγράμματος για τον Έλεγχο του Ερυθρού τόνου και του Ξιφία, 
καθώς και άλλες περιπολίες που μπορεί να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου. 
 

1. ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 
 
Εισαγωγή: Μια χερσαία περιπολία που διεξάγεται στα πλαίσια υλοποίησης του Κοινού Προγράμματος 
Ελέγχου Αλιείας (JDP) συνήθως διαρκεί από τις 07:00 – 15:00 (8 ώρες) και διεξάγεται κατά τις εργάσιμες 
κυρίως ώρες, αν και υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής της και κατά τις μη εργάσιμες ώρες. Για σκοπούς 
υπολογισμού του απλουστευμένου κόστους των εν λόγω περιπολιών θεωρείται ότι οι περιπολίες 
πραγματοποιούνται μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες, κατά τις οποίες το πραγματικό κόστος είναι χαμηλότερο.  
 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των περιπολιών αυτών είναι υπηρεσιακά 
πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και συνήθως επιβαίνουν σε αυτά δύο Επιθεωρητές Ελέγχου κλίμακας Α2 
(κλίμακα εισδοχής Επιθεωρητή Αλιείας). Όσο για την τροφοδοσία (επίδομα γεύματος) αυτό δεν εφαρμόζεται.  
 
Πιο κάτω παρατίθεται αναλυτικά το κόστος που προκύπτει για τη διεξαγωγή χερσαίων περιπολίων JDP. 
  
1.1 Τροφοδοσία / επίδομα γεύματος: Δεν υπάρχει. 
 
1.2 Κόστος Προσωπικού:  
 
Το κόστος προσωπικού εξαρτάται από την κλίμακα του προσωπικού που συμμετέχει στις περιπολίες. Αν και 
υπάρχουν περιπτώσεις που στις εν λόγω περιπολίες συμμετέχει προσωπικό του ΤΑΘΕ που εκτελεί εποπτικό 
έργο και αμείβεται σε ψηλότερη κλίμακα από την Α2, για σκοπούς υπολογισμού του κόστους προσωπικού για 
τις εν λόγω περιπολίες θεωρείται ότι οι περιπολίες πραγματοποιούνται μόνο με συμμετοχή Επιθεωρητών 
ελέγχου αλιείας κλίμακας Α2 €11,68/ώρα εργασίας (βλέπε Παράρτημα Ι.Α «Μισθοί Δημόσιων Υπαλλήλων»). 
 
Προτεινόμενη προσέγγιση:  
Για κάθε περιπολία θεωρείται ότι μετέχουν μόνο Επιθεωρητές Ελέγχου Αλιείας Α2, αν και όπως έχει 
προαναφερθεί ενδέχεται να μετέχουν και υπάλληλοι με ψηλότερη μισθολογική κλίμακα.  

2 Χ 8 Χ €11,68 = €186,88/περιπολία 
 
1.3 Κόστος Καυσίμων:  
 
Το κόστος καυσίμων εξαρτάται από την κατανάλωση της μηχανής και της απόστασης που καλύπτεται.  
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Προτεινόμενη προσέγγιση:  
 
Ο μέσος όρος κατανάλωσης σε λίτρα για κάλυψη 100 km: 10,31 λίτρα 
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου κατανάλωσης σε λίτρα για κάλυψη 100 km χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές 
κατανάλωσης για τα έξι (6) οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δέκα (10) περιπολιών που 
διεξήχθησαν το 2014-2015. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις εν λόγω περιπολίες είναι όλα 
πετρελαιοκίνητα και βρίσκονται στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ανά το 
παγκύπριο. Επισυνάπτονται τα προγράμματα ελέγχου (mission forms) (Παράρτημα ΙΙ.Β) και τα σχετικά βιβλία 
κίνησης των εμπλεκόμενων οχημάτων (Παράρτημα ΙΙ.Γ).  
 
Μέσος όρος απόστασης ανά περιπολία JDP: 80km  
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου απόστασης που καλύπτεται κατά τις περιπολίες χρησιμοποιήθηκαν οι 
δέκα (10) περιπολίες που διεξήχθησαν κατά την περίοδο 2014-2015 από τις οποίες υπολογίστηκε ο μέσος 
όρος ανά περιπολία. Επισυνάπτονται τα προγράμματα ελέγχου (mission forms) και τα σχετικά βιβλία κίνησης 
των εμπλεκόμενων οχημάτων (Παράρτημα ΙΙ.Γ, αντίστοιχα). 
 
Μέσος όρος τιμής πετρελαίου ανά λίτρο για την περίοδο 2014 - 2016: €1,255 
Για τον μέσο όρο της τιμής του πετρελαίου ντίζελ κίνησης 10ppm ανά 1000 λίτρα έχουν χρησιμοποιηθεί οι 
μέσες τιμές για τα έτη 2014, 2015 και 2016. Τα στοιχεία έχουν εξαχθεί από το Παρατηρητήριο λιανικών τιμών 
καυσίμων το οποίο έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του 
οποίου στόχος είναι η ενημέρωση των καταναλωτών για τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης καυσίμων. Στο 
παρατηρητήριο καταγράφονται οι μέσες τιμές όλων των ειδών καυσίμων από όλες τις Επαρχίες της Κύπρου, 4 
φορές τον μήνα και εξάγεται η μέση τιμή του μήνα. 
 
Κόστος Καυσίμων: (80km Χ 10,31litres/100km Χ €1,255/1000litres = €10,35) 
 
Στον υπολογισμό έχουν χρησιμοποιηθεί οι μέσες τιμές της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και ντίζελ κίνησης 
10ppm ανά 1.000 λίτρα για τα έτη 2014, 2015 και 2016. 

 
1.4 Συντήρηση οχημάτων: €835/αυτοκίνητο.  
 
Για τον υπολογισμό της συντήρησης των οχημάτων χρησιμοποιήθηκαν οι δαπάνες από το λογιστικό σύστημα 
των τριών τελευταίων χρόνων (2014-2016). Τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Τμήματος κινούνται σχεδόν κάθε 
εργάσιμη μέρα, ενώ και σε κάποιες μη εργάσιμες μέρες εκτελούν κίνηση. Παρόλα αυτά, για σκοπούς 
υπολογισμού της παρούσας μελέτης θεωρούμε ότι κινούνται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες. Οι εργάσιμες 
μέρες κάθε έτος είναι γύρω στις 225, αλλά λόγω του ότι δεν είναι απόλυτο ότι τα οχήματα κινούνται πάντα 
καθημερινά και επειδή υπάρχουν και οι βλάβες, οι συντηρήσεις, η απρόσμενη απουσία προσωπικού κλπ., ο 
μέσος όρος κινήσεων (ημερών που κινείται ένα υπηρεσιακό όχημα) των υπηρεσιακών οχημάτων καθορίστηκε 
στις 220, άρα στις 19 κινήσεις ανά μήνα. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ημερών υπάρχει μόνο μια κίνηση 
οχήματος, άρα η κίνηση αντιστοιχεί με μία μέρα. Επομένως, 19 μέρες ανά μήνα ανά αυτοκίνητο. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω το κόστος συντήρησης οχημάτων ανά μέρα: €3.80/αυτοκίνητο/μέρα.  

{ 220 κινήσεις/χρόνο   →   €835/αυτοκίνητο ÷ 220 = €3,80/αυτοκίνητο/μέρα } 
 
 

1.5 Ασφάλιση οχημάτων: Δεν υπάρχει κόστος. 
 

Α) Συγκεντρωτικό κόστος χερσαίων περιπολιών με βάση τον πιο πάνω υπολογισμό: 
 

Τροφοδοσία / Κόστος Προσωπικού Κόστος Καυσίμων Συντήρηση οχημάτων Ασφάλιση 
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επίδομα γεύματος οχημάτων 
0 €186,88   € 10,35 €3,80/αυτοκίνητο/μέρα 0 

Συνολικό κόστος ανά περιπόλια :  €201 
 
Β) Συγκεντρωτικό κόστος χερσαίων περιπολιών (Έκθεση Εκτίμησης ΕΥΕΑ): 

 
Τροφοδοσία / 

επίδομα γεύματος 
Κόστος Προσωπικού Κόστος Καυσίμων Συντήρηση 

οχημάτων 
Ασφάλιση 
οχημάτων 

απορρίφθηκε €310 €14 €8/αυτοκίνητο/μέρα 3 
Συνολικό κόστος ανά περιπόλια:  €335 

 
2. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 

 
Εισαγωγή: Μια θαλάσσια περιπολία που διεξάγεται στα πλαίσια υλοποίησης του Κοινού Προγράμματος 
Ελέγχου Αλιείας (JDP) συνήθως διαρκεί από τις 05:00 – 15:00 (10 ώρες) και διεξάγεται κατά τις εργάσιμες 
κυρίως ώρες, αν και υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής της και κατά τις μη εργάσιμες ώρες. Για σκοπούς 
υπολογισμού του κόστους των εν λόγω περιπολιών θεωρούνται ότι οι περιπολίες πραγματοποιούνται μόνο 
κατά τις εργάσιμες μέρες.  
 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των περιπολιών αυτών είναι τα υπηρεσιακά 
περιπολικά σκάφη του ΤΑΘΕ, καθώς και εκείνα του πολεμικού Ναυτικού.  
 
Η επάνδρωση και γενικά η κοστολόγηση των περιπολιών εξαρτάται από την κατηγορία των περιπολικών 
μέσων. Οι κατηγορίες των περιπολικών σκαφών είναι τρεις: 

Α) Φουσκωτά σκάφη 8-10 μ. (ΤΑΘΕ) 
Β) Σκάφη μεσαίας κατηγορίας 10-15 μ. (ΤΑΘΕ) 
Γ) Σκάφη ανοικτής θαλάσσης >20 μ. (πολεμικό Ναυτικό) 

 
Σημειώνεται ότι για σκοπούς υπολογισμού του κόστους των περιπολιών που διεξάγονται με τη χρήση 
περιπολικών σκαφών του Ναυτικού υπάρχει συγκεκριμένη τιμολόγηση που αφορά τις συγκεκριμένες 
περιπολίες από το πολεμικό Ναυτικό, η οποία περιλαμβάνει όλα τα έξοδα. Για σκοπούς υπολογισμού των 
εξόδων που περιλαμβάνουν τα εν λόγω σκάφη, επισυνάπτονται τα σχετικά τιμολόγια από το πολεμικό 
Ναυτικό που έγιναν κατά το 2014 – 2015 (Παράρτημα ΙΙ.Ε).  
 
Σημειώνεται περαιτέρω ότι από τις συνημμένες κοστολογήσεις για τα σκάφη του πολεμικού Ναυτικού δεν 
περιλαμβάνεται το κόστος των  Επιθεωρητών Αλιείας (κλίμακας Α2), το οποίο και θα πρέπει να υπολογιστεί 
και να ληφθεί υπόψη.  
 

2.1 Τροφοδοσία / επίδομα γεύματος:  για τις δύο πρώτες κατηγορίες δεν υπάρχει. 
 
Αναφορικά με την τροφοδοσία των σκαφών ανοικτής θαλάσσης >20 μ. (πολεμικό Ναυτικό) σύμφωνα με τη 
συνημμένη κοστολόγηση από πολεμικό Ναυτικό για τις χρονιές 2014 -2015 αυτή ανέρχεται στα €62,5.   
 
2.2 Κόστος Προσωπικού:  
 
Το κόστος προσωπικού εξαρτάται από το προσωπικό που επανδρώνει τα περιπολικά. Η επάνδρωση των 
περιπολικών έχει ως ακολούθως: 
 
Προτεινόμενη προσέγγιση:  

Α) Φουσκωτά σκάφη 8-10 μ: 1 κυβερνήτης Ε9, 1 Ναύτης Ε7 και 2 Επιθεωρητές Α2 = €384,96 



4 

Β) Σκάφη μεσαίας κατηγορίας 10-15 μ: 1 κυβερνήτης Α5, 1 Μηχανικός Α5, 1 Ναύτης Ε7 και 2 Επιθεωρητές Α2  
= €384,96 

Γ) Σκάφη ανοικτής θαλάσσης >20 μ. (πολεμικό Ναυτικό): Βλέπε συνημμένη κοστολόγηση από πολεμικό 
Ναυτικό, συν 2 Επιθεωρητές Α2. Σύμφωνα με τη συνημμένη κοστολόγηση από πολεμικό Ναυτικό για τις 
χρονιές 2014 -2015 (Παράρτημα ΙΙ.Ε) αυτή ανέρχεται στα €565 + 2 Επιθεωρητές Α2 =  €1,184   
 
Σημειώνεται ότι, όπως και στην περίπτωση των χερσαίων περιπολίων, οι απολαβές προσωπικού 
υπολογίστηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.Α «Μισθοί Δημόσιων Υπαλλήλων»  και Παράρτημα Ι.Β «Μισθοί 
Ωρομίσθιου Προσωπικού»  . 
 
Μισθοί ανά ώρα εργασίας 

− Επιθεωρητές Α2: €11,68 
− Κυβερνήτες Ε5: €10,21 
− Ναύτης Ε7: €11,77 
− Κυβερνήτες Ε9: €12,99 
− Μηχανικός Α5: €16,16 
− Κυβερνήτες Α5: €16,16  

 
2.3 Κόστος Καυσίμων: Το κόστος καυσίμων εξαρτάται από την κατανάλωση των μηχανών και των ωρών 

λειτουργίας τους. 
 
Μέσος όρος τιμής πετρελαίου ανά λίτρο για την περίοδο 2014 - 2016: €1,255 
 
Μέσος όρος τιμής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ανά λίτρο για την περίοδο 2014 - 2016:  € 1,257 
 
Προτεινόμενη προσέγγιση:  
 
Α) Φουσκωτά σκάφη 8-10 μ.: Οι περιπολίες με τα συγκεκριμένα σκάφη κατά μέσο όρο είναι 8 ώρες, ενώ η 

κατανάλωση τους ανέρχεται στα 15 λίτρα ανά ώρα (Παράρτημα ΙΙ.Δ). Τα εν λόγω σκάφη είναι 
επανδρωμένα με βενζινοκίνητους κινητήρες στους οποίους χορηγείται βενζίνη 95 οκτανίων. Επομένως, 
120 λίτρα ανά περιπολία.  (120 X €1,257 = € 150,84) 

Β) Σκάφη μεσαίας κατηγορίας 10-15 μ.: Οι περιπολίες με τα συγκεκριμένα σκάφη κατά μέσο όρο είναι 8 ώρες, 
ενώ η κατανάλωση τους ανέρχεται στα 40 λίτρα ανά ώρα. Τα εν λόγω σκάφη είναι επανδρωμένα με 
πετρελαιοκίνητους κινητήρες. Επομένως, 320 λίτρα ανά περιπολία.  (320 X € 1,255 = €401,60) 

Γ) Σκάφη ανοικτής θαλάσσης >20 μ. (πολεμικό Ναυτικό): Σύμφωνα με τη συνημμένη κοστολόγηση από το 
πολεμικό Ναυτικό για τις χρονιές 2014-2015 αυτή ανέρχεται στα €5.005,50. Βλέπε συνημμένη 
κοστολόγηση από πολεμικό Ναυτικό (Παράρτημα ΙΙ.Ε).  

 
Σημειώνεται ότι για σκοπούς υπολογισμού του κόστους καυσίμων της κατηγορίας Α και Β, τα στοιχεία που 
έχουν χρησιμοποιηθεί για τις τιμές των καυσίμων, έχουν εξαχθεί από το Παρατηρητήριο λιανικών τιμών 
καυσίμων το οποίο έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
που στόχος του είναι η ενημέρωση των καταναλωτών για τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης καυσίμων. Στο 
παρατηρητήριο καταγράφονται οι μέσες τιμές όλων των ειδών των καυσίμων από όλες τις Επαρχίες της 
Κύπρου, 4 φορές τον μήνα και εξάγεται η μέση τιμή του μήνα. 
 
Στον υπολογισμό έχουν χρησιμοποιηθεί οι μέσες τιμές της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και ντίζελ κίνησης 
10ppm ανά 1000 λίτρα για τα έτη 2014, 2015 και 2016. 
 
2.4 Συντήρηση σκαφών:  
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Για τον υπολογισμό της συντήρησης των σκαφών που χρησιμοποιούνται για κοινές περιπολίες ελέγχου 
παρουσιάζεται πιο κάτω η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους για τις δύο πρώτες κατηγορίες σκαφών 
που ανήκουν στο ΤΑΘΕ. Αναφορικά με την τρίτη κατηγορία και τα σκάφη του πολεμικού Ναυτικού, σύμφωνα 
με τη συνημμένη κοστολόγηση δεν μπορεί να υπολογιστεί η συντήρηση των σκαφών αυτών και θεωρείται ότι 
λόγω του ότι δεν αποτελεί βασική χρήση των σκαφών οι περιπολίες στη θάλασσα για σκοπούς ελέγχου 
αλιείας δεν συμπεριλαμβάνεται στο κοστολόγιο.   
 
Προτεινόμενη προσέγγιση:  
 
Για τις κατηγορίες σκαφών φουσκωτά σκάφη 8-10 μ και μεσαίας κατηγορίας 10-15 μ χρησιμοποιήθηκαν οι 
δαπάνες των τριών τελευταίων χρόνων (2014-2016) από το λογιστικό σύστημα. Επιπρόσθετα, πρέπει να 
σημειωθεί ότι το ημερήσιο κόστος συντήρησης, απόσβεσης και ασφάλισης είναι ένα ποσοστό της ιστορικής 
τιμής. Ως εκ τούτου, το ημερήσιο κόστος συντήρησης, απόσβεσης και ασφάλισης είναι άμεσα αναλογικό προς 
τον κανονικό αριθμό ημερών λειτουργίας των σκαφών ανά έτος, συμπεριλαμβανομένων και των 
δραστηριοτήτων εκτός των πλαισίων των κοινών προγραμμάτων ελέγχου. Οι θαλάσσιες περιπολίες που 
διεξάγονται στα πλαίσια των Κοινών Προγραμμάτων Ελέγχου είναι πολύ περιορισμένες <20. Εάν οι δαπάνες 
αυτές καταλογίζονται σε τόσο χαμηλό αριθμό θαλάσσιων ημερών, ο ρόλος τους θα αυξηθεί σημαντικά και 
κατά συνέπεια και η ευαισθησία τους σε σφάλματα. Γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη σχετική έκθεση 
εκτίμησης του κόστους των περιπολιών για τα Κοινά Σχέδια Ελέγχου της ΕΥΕΑ (Παράρτημα ΙΙ.Α). Προς 
αποφυγή μεγάλων σφαλμάτων και αποκλίσεων στον υπολογισμό  του ημερήσιου κόστους συντήρησης, 
απόσβεσης και ασφάλισης, θεωρούμαι ότι τα φουσκωτά σκάφη 8 – 10 μ. και τα σκάφη μεσαίας κατηγορίας 
10 – 15 μ. δραστηριοποιούνται 200 μέρες το χρόνο (περίοδος που είναι σχετικά υπερεκτιμημένη για σκοπούς 
του υπολογισμού του απλουστευμένου κόστους όπως περιγράφεται και πιο πάνω). 
 
Α)   Φουσκωτά σκάφη 8-10 μ. (κόστος συντήρησης ανά σκάφος €5.460) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω το κόστος συντήρησης φουσκωτών σκαφών 8-10 μ. ανά μέρα 
είναι: €27.30/σκάφος/μέρα. 
{ 200 κινήσεις/χρόνο   →   €5.460/σκάφος ÷ 200 = €27,30/σκάφος/μέρα } 
  

Β)  Σκάφη μεσαίας κατηγορίας 10-15 μ. (κόστος συντήρησης ανά σκάφος €4.960) 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω το κόστος συντήρησης σκαφών μεσαίας κατηγορίας 10-15 μ. ανά 
μέρα είναι: €24.80/σκάφος/μέρα. 
{ 200 κινήσεις/χρόνο   →   €4.960/σκάφος ÷ 200 = €24,80/σκάφος/μέρα } 

 
2.5 Ασφάλιση σκαφών:  
 
Για τον υπολογισμό της ασφάλισης των σκαφών που χρησιμοποιούνται για κοινές περιπολίες ελέγχου 
παρουσιάζεται πιο κάτω η μεθοδολογία υπολογισμού για τις δύο πρώτες κατηγορίες σκαφών που ανήκουν 
στο ΤΑΘΕ. Αναφορικά με την 3η κατηγορία, σκαφών ανοικτής θαλάσσης >20 μ, λόγω της κυριότητας τους από 
το πολεμικό Ναυτικό δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλιση στα σκάφη αυτά.    
 
Α)         Φουσκωτά σκάφη 8-10 μ. 

Για τα φουσκωτά σκάφη για την τριετία 2014-2016 υπάρχει μέσος όρος ασφάλισης €3,848.03 
{ €3,848.03 ÷ 365 = €10.54/σκάφος/μέρα } 

 
Β)        Σκάφη μεσαίας κατηγορίας 10-15 μ. 

Για τα σκάφη μεσαίας κατηγορίας για την τριετία 2014-2016 υπάρχει μέσος όρος ασφάλισης 
€5.488,51 
{ €5,488.51÷ 365 = €15.04/σκάφος/μέρα } 
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Α. Συγκεντρωτικό κόστος Θαλάσσιων περιπολιών με βάση τον υπολογισμό πιο πάνω: 
 

Τύπος Σκάφους Φουσκωτά σκάφη 
8-10 μ. 

Σκάφη μεσαίας 
κατηγορίας 10-15 μ. 

Σκάφη ανοικτής 
θαλάσσης >20 μ. 

Τροφοδοσία / επίδομα γεύματος 0 0 €62,50 
 Κόστος Προσωπικού €384,96 €539,60 € 1.184,00 

Κόστος Καυσίμων €150,84 €401,60  € 5.005,50 
Συντήρηση σκαφών €27,30 €24,80 Δ/Ε 
Ασφάλιση σκαφών €10,54 €15,04 Δ/Ε 

Συνολικό κόστος ανά περιπόλια €573,64 €981,04 € 6.250,00 
 

Β. Συγκεντρωτικό κόστος θαλάσσιων περιπολιών (Έκθεση Εκτίμησης ΕΥΕΑ): 
 

Τύπος Σκάφους Μικρά   Μέτρια  Μεγάλα 
Τροφοδοσία / επίδομα γεύματος Οριακές, χαμηλές τιμές και δεν λήφθηκαν υπόψη 

 Κόστος Προσωπικού €720 €2.160 €3.960 
Κόστος Καυσίμων €361 €2.165 €10.101 

Συντήρηση οχημάτων €67 €614 €8.668 
Ασφάλιση οχημάτων €13 €123 €1.734 

Συνολικό κόστος ανά περιπόλια €1.161 €5.062 € 24.463 
 
 

3. Συμπέρασμα -  τελικές τιμές κοστολόγησης (απλουστευμένο κόστος) 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω για την κοστολόγηση των περιπολιών που διεξάγονται στα πλαίσια 
υλοποίησης του Κοινού Προγράμματος Ελέγχου Αλιείας θα εφαρμόζεται το ακόλουθο απλουστευμένο κόστος 
 
3.1 Χερσαίες περιπολίες 

 
          Συνολικό κόστος ανά περιπόλια:  €201                

 
3.2 Θαλάσσιες περιπολίες 
 

Τύπος Σκάφους Φουσκωτά σκάφη 
8-10 μ. 

Σκάφη μεσαίας 
κατηγορίας 10-15 μ. 

Σκάφη ανοικτής 
θαλάσσης >20 μ 

Συνολικό κόστος ανά περιπόλια €574 €981 €6.250 

 


