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Κοστολόγηση οδοιπορικών στα πλαίσια του Μέτρου 3.2 (άρθρο 77) για τη συλλογή δεδομένων 

 
Για την κοστολόγηση των κινήσεων που διεξάγονται στα πλαίσια των δειγματοληψιών για τη συλλογή 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε παρόμοια μεθοδολογία υπολογισμού όπως και στην περίπτωση των περιπολίων 
στην ξηρά στα πλαίσια του υλοποίησης του Κοινού Προγράμματος Ελέγχου Αλιείας.  
 
Για σκοπούς του Μέτρου 3.2 η χρήση απλουστευμένου κόστους ανά δειγματοληψία θα καλύψει μόνο τα 
οδοιπορικά/κόστη μεταφοράς και κίνησης για τη δειγματοληψία.  Το κόστος προσωπικού δεν θα 
συμπεριληφθεί, αφού το προσωπικό που απασχολείται με τη συλλογή δεδομένων θα συμπεριληφθεί στις 
επιλέξιμες δαπάνες με βάση τη μέθοδο χρησιμοποίησης τυποποιημένων κλιμάκων κόστους κατά μονάδα, όπως 
περιγράφονται στο Παραρτήματά Ι και Ι.Α. 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων Αλιείας για την περίοδο 
2014-2020» του Μέτρου 3.2, το προσωπικό του ΤΑΘΕ που εμπλέκεται στο Πρόγραμμα μεταβαίνει 
εβδομαδιαίως με υπηρεσιακά οχήματα από τα κεντρικά γραφεία στα αλιευτικά καταφύγια και τα λιμάνια στα 
οποία εκφορτώνονται αλιεύματα, και τις κατά τόπους ψαραγορές. Κατά τις επισκέψεις αυτές καταγράφεται η 
ημερήσια αλιευτική δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών, συλλέγονται οικονομικά δεδομένα, λαμβάνονται 
μετρήσεις μήκους των ψαριών που εκφορτώνονται, αγοράζονται δείγματα ψαριών για εργαστηριακή εργασία, 
ή και γίνεται επιβίβαση στα αλιευτικά σκάφη για συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια αλιευτικού ταξιδιού. 
 
Εισαγωγή:  
Μια δειγματοληψία για σκοπούς του προγράμματος συλλογής δεδομένων διεξάγεται από υπαλλήλους που 
βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία και προϋποθέτει κίνηση οχήματος.  Τα προγράμματα 
για κίνηση οχήματος εγκρίνονται από τη Διευθύντρια του ΤΑΘΕ, στα οποία αναφέρεται ο τόπος, ο χρόνος, ο 
σκοπός και το προσωπικό που θα λάβει μέρος στην κίνηση.   
 
Μεθοδολογία 
Οι δειγματοληψίες διεξάγονται Παγκύπρια και έχουν ως σκοπό να καλύψουν τόσο χρονικά όσο και χωρικά όλες 
τις αλιευτικές περιοχές της Κύπρου 
 
1. Τροφοδοσία / επίδομα γεύματος: Δεν υπάρχει. 
 
2. Κόστος Προσωπικού: Δεν συμπεριλαμβάνεται στα οδοιπορικά. 
 
3. Κόστος Καυσίμων: Το κόστος καυσίμων εξαρτάται από την κατανάλωση της μηχανής και της απόστασης 

που καλύπτεται.  
 

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 χρησιμοποιήθηκε η 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμων για το πρόγραμμα ελέγχου JDP (Παράρτημα 
ΙΙ).  Ο λόγος για την υιοθέτηση της ίδιας κατανάλωσης τεκμηριώνεται από το  γεγονός ότι χρησιμοποιούνται 
τα ίδια ή ίδιου τύπου ή/και κατηγορίας οχημάτων και για τους δύο σκοπούς (έλεγχο αλιείας 
/δειγματοληψία για συλλογή δεδομένων).  
 
Μέσος όρος km ανά κίνηση: 200km. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου κινήσεων για δειγματοληψίας 
χρησιμοποιήθηκαν 2 μέθοδοι: 
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Α) Η συχνότητα των επισκέψεων είναι 2-3 φορές εβδομαδιαίως. Η επιλογή των αλιευτικών καταφυγίων 
και λιμανιών γίνεται με τυχαία σειρά, από το αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Τριάδας στα ανατολικά μέχρι το 
αλιευτικό καταφύγιο στο Λατσί. 
Για σκοπούς απλοποίησης εκτίμησης του κόστους των οδοιπορικών ανά ταξίδι, υπολογίστηκε η μέση 
απόσταση που διανύθηκε κατά τα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 
του 2017, όπως καταγράφηκαν στο βιβλίο κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων. Κατά τους μήνες αυτούς 
πραγματοποιήθηκαν για σκοπούς συλλογής δεδομένων 26 ταξίδια, από το αλιευτικό καταφύγιο της Αγίας 
Νάπας μέχρι το λιμάνι του Λατσιού. Η υπολογισμένη μέση απόσταση είναι 200km. 
 
Β) Η συχνότητα των επισκέψεων είναι 2-3 φορές εβδομαδιαίως. Η επιλογή των αλιευτικών καταφυγίων και 
λιμανιών γίνεται με τυχαία σειρά.  Τα αλιευτικά καταφύγιά στα οποία γίνονται οι δειγματοληψίες 
παρουσιάζονται πιο κάτω και με βάση την εφαρμογή google maps υπολογίστηκε η απόσταση (με 
επιστροφή) από τα κεντρικά γραφεία του ΤΑΘΕ. 
 
Λόγω του ότι επιλογή των αλιευτικών καταφυγίων και λιμανιών γίνεται με τυχαία σειρά μπορεί να γίνει 
υπολογισμός του μέσου όρου απόστασης.  Ο μέσος όρος απόστασης είναι 199Km. 

 
 Απόσταση οδικώς από 

Κεντρικά ΤΑΘΕ (με 
επιστροφή)/Km 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 185 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 320 
ΖΥΓΙ ΛΑΤΟΥΡΟΣ 120 
ΛΑΤΣΙ 360 
ΟΡΜΗΔΕΙΑ 120 
ΛΕΜΕΣΟΣ 160 
ΛΙΟΠΕΤΡΙ 150 
ΠΑΦΟΣ 300 
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 165 
ΛΑΡΝΑΚΑ 105 
Μέσος όρος 199 

 
 

Μέσος όρος τιμής πετρελαίου ανά λίτρο για την περίοδο 2014 - 2016: € 1,255 
Κόστος Καυσίμων: (80 Χ 10,31 ÷ 100 Χ € 1,255 = € 10,35) 
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, με στόχο την 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 1.000 λίτρα για τα έτη 2014, 2015 και 2016. 
 
Κόστος Καυσίμων για την κίνηση δειγματοληψίας: (200Km Χ 10.31l/100Km ÷ 100 Χ € 1.255/l = € 25.9) 

 
4. Συντήρηση οχημάτων: Για τον υπολογισμό της συντήρησης των οχημάτων χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος 

υπολογισμός για το πρόγραμμα ελέγχου JDP (Παράρτημα ΙΙ).  Ο λόγος για την υιοθέτηση της ίδιας τιμής 
για συντήρηση τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται τα ίδια ή ίδιου τύπου ή/και 
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κατηγορίας οχημάτων και για τους δύο σκοπούς (έλεγχο αλιείας /δειγματοληψία για συλλογή 
δεδομένων. 
 
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 } 
 

5. Ασφάλιση οχημάτων: Δεν υπάρχει 
 

 
Συγκεντρωτικό κόστος χερσαίων περιπολιών με βάση τον πιο πάνω υπολογισμό: 

 
Τροφοδοσία / 

επίδομα γεύματος 
Κόστος Προσωπικού Κόστος Καυσίμων Συντήρηση οχημάτων Ασφάλιση 

οχημάτων 
0 Δ/Ε €25,90 €3,80/αυτοκίνητο/μέρα 0 

 
 

Συνολικό κόστος οδοιπορικών ανά κίνηση για δειγματοληψία :  €29,70 
 
 


