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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2111.8-4/33945/2019
Καθορισμός τιμολογίου δαπάνης στην οποία
υποβλήθηκαν οι Κρατικές Υπηρεσίες από διάθεση και κινητοποίηση επιχειρησιακών μέσων
και προσωπικού προς παροχή βοήθειας εξαιτίας της εκ πρόθεσης ή από βαριά αμέλεια αναίτιας χρήσης Προσωπικού Ραδιοφάρου Ένδειξης
Θέσης Κινδύνου (PLB) - Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων χρηματικών ποσών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 4504/2017
«Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα
πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα
λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),
β) του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 1 έως 8 και 73 παρ. 1 του ν. 4150/2013
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
δ) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
14 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄ 160),
στ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»
(Α΄ 159),

Αρ. Φύλλου 1788

ζ) του π.δ. 118/2016 «Οργάνωση και λειτουργία του
Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος Cospas Sarsat» (Α΄ 201),
η) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114)
θ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98),
ι) της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168),
ια) της αριθμ. 2822.10/20519/2018 κοινής υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και
προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και
ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε κατηγορίες προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.» (Β΄ 1056).
2. Το αριθμ. πρωτ.: 2811.8/654/2019/4.1.2019 Εισηγητικό Σημείωμα Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση
θεμάτων αναφορικά με τον καθορισμό του τιμολογίου
δαπάνης στην οποία υποβλήθηκαν οι Κρατικές Υπηρεσίες, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της διαδι-
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κασίας είσπραξης των οφειλόμενων χρηματικών ποσών
της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 25
του ν. 4504/2017 και έχει εφαρμογή στους κατόχους
Προσωπικών Ραδιοφάρων Ένδειξης Θέσης Κινδύνου
(PLBs), οι οποίοι προβαίνουν στην εκ πρόθεσης ή από
βαριά αμέλεια αναίτια χρήση αυτών.
2. Ως αναίτια χρήση του PLB νοείται η ενεργοποίηση
της διαδικασίας εκπομπής σήματος κινδύνου, η οποία
πραγματοποιείται σε περίπτωση που δεν υφίσταται κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
3. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 21 του
ν. 4504/2017.
Άρθρο 2
Διάθεση - Κινητοποίηση προσωπικού
και μέσων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής και Πυροσβεστικού Σώματος
για την παροχή υπηρεσιών
1. Η διάθεση του προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (εφεξής Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του
Πυροσβεστικού Σώματος (εφεξής Π.Σ.) καθώς και των
μέσων αυτών (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) προς παροχή υπηρεσιών για αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης (όπως ναυάγια, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές
σε πλοία) είναι δωρεάν.
2. Η ενεργοποίηση του PLB κινητοποιεί αρμοδίως τον
κρατικό μηχανισμό προς παροχή βοήθειας στον κινδυνεύοντα μέσω ιδίως της διάθεσης επιχειρησιακών μέσων
και προσωπικού. Η περίπτωση της άσκοπης διάθεσης και
κινητοποίησης επιχειρησιακών μέσων και προσωπικού
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή Π.Σ. προς παροχή βοήθειας, εξαιτίας της
εκ πρόθεσης ή από βαριά αμέλεια αναίτιας χρήσης του
PLB, συνεπάγεται καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος
σε βάρος εκείνου που την προκάλεσε.
Άρθρο 3
Κοστολόγηση - Τιμολόγηση
1. Με τον όρο κοστολόγηση νοείται το σύνολο των
εργασιών που αποσκοπούν στο να κατατάξουν, καταγράψουν και κατάλληλα να επιμερίσουν τις δαπάνες, στις
οποίες προβαίνει το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή Π.Σ. εξαιτίας της εκ
πρόθεσης ή από βαριά αμέλεια αναίτιας χρήσης του PLB,
ώστε να προσδιοριστεί το κόστος διάθεσης των μέσων
και παροχής υπηρεσιών με απασχόληση προσωπικού
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή Π.Σ.
2. Το κόστος καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα και αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό της τιμολόγησης
διάθεσης μέσων και κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας από
το προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή Π.Σ.
3. Για την κοστολόγηση της διάθεσης των μέσων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή Π.Σ. λαμβάνονται υπόψη οι αποσβέσεις, το κόστος λειτουργίας, το κόστος συντήρησης και το κόστος
του προσωπικού στελέχωσης αυτών.
4. Με τον όρο τιμολόγηση νοείται ο καθορισμός της
τιμής σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Η τιμολόγηση αφορά στις εξής περιπτώσεις:
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α) Στη διάθεση μέσου με το προσωπικό που το στελεχώνει, καθώς και διάθεση επιπλέον προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή Π.Σ. που επιβαίνει σ’ αυτό.
β) Στη διάθεση προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή Π.Σ. για
παροχή υπηρεσιών.
5. Η τιμολόγηση άσκοπης διάθεσης και κινητοποίησης
των μέσων και του προσωπικού θα γίνεται με βάση την
εκάστοτε ισχύουσα κοστολόγηση και θα επιβαρύνεται,
αν συντρέχει λόγος, με:
α) Τα οδοιπορικά έξοδα και τα έξοδα τροφής - διαμονής – ιματισμού του προσωπικού που απασχολήθηκε.
β) Τυχόν ζημιές που προξενήθηκαν με υπαιτιότητα
του εξυπηρετούμενου σε μέσα και υλικά του εξυπηρετούντος.
6. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν οι
πίνακες κοστολόγησης του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α» και του
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β», οι τιμές των οποίων θα αναπροσαρμόζονται ανά τρία (03) έτη λαμβανομένων υπόψη
και των ετησίων μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά - Χρέωση Είσπραξη χρηματικών ποσών
1. Η κατά τα ανωτέρω χρέωση λόγω αναίτιας χρήσης
του PLB βαρύνει τον κάτοχο της συσκευής PLB. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή ή η αρμόδια υπηρεσία του Π.Σ.,
στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας λαμβάνει χώρα
το περιστατικό και διαπιστώνει την παράβαση:
α) Συντάσσει διαπιστωτική πράξη, όπου αναφέρονται
λεπτομερώς όλες οι χρεώσεις που αφορούν στη διάθεση μέσων και προσωπικού (ως υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ»).
β) Εκδίδει αναλυτικό τιμολόγιο (ως υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ») σύμφωνα με τα στοιχεία της διαπιστωτικής πράξης. Η διαπιστωτική πράξη και το τιμολόγιο
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης επιβολής προστίμου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του
ν. 4504/2017.
2. Ο χρόνος χρησιμοποίησης των επιχειρησιακών μέσων και του προσωπικού προκύπτει για τα μεν πλωτά και
εναέρια μέσα του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. από σχετική βεβαίωση
του κυβερνήτη τους, για δε τα χερσαία μέσα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και του Π.Σ. από βεβαίωση του προϊσταμένου
της Λιμενικής Αρχής ή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Π.Σ.
της περιοχής εκδήλωσης του περιστατικού.
3. Τα χρηματικά ποσά που προκύπτουν από τις δαπάνες διάθεσης και κινητοποίησης μέσων και προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Π.Σ. προς παροχή βοήθειας
λόγω αναίτιας χρήσης του PLB εισάγονται ως δημόσιο
έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στον λογαριασμό
1420989001 «Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών»
και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Τεύχος B’ 1788/21.05.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 10 Mαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Προστασίας του Πολίτη

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1788/21.05.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02017882105190008*

