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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 145
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του 

π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρι−
κών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3511/2006 «Αναδιορ−

γάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της 
αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

β. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

γ. Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

δ. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153).

ε. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώ−
ματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).

στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθ. 259/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 112 του π.δ. 210/1992 

«Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων 
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβε−
στικού Σώματος» (Α΄ 99), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος 
ασκείται από τους υγειονομικούς αξιωματικούς του Σώ−
ματος στις πόλεις όπου αυτοί υπηρετούν και παρέχει 
υγειονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνταγογρά−
φησης φαρμακευτικών σκευασμάτων τόσο στους εν 
ενεργεία όσο και στους συνταξιούχους πυροσβεστι−
κούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων του πολιτικού 
προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, που 
καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά από το Δημόσιο. Στις 
υπόλοιπες πόλεις η Υγειονομική Υπηρεσία ασκείται από 
τον ιατρό που εκτελεί την Υγειονομική Υπηρεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση που αυτός 
δεν υπάρχει ή ο υπάρχων εδρεύει εκτός πόλεως, η 
Υγειονομική Υπηρεσία ασκείται από γιατρό που έχει 
τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα οριζόμενος από τον 
οικείο Νομάρχη ύστερα από πρόταση του Διοικητή της 
Υπηρεσίας και παρέχει υγειονομικές υπηρεσίες και υπη−
ρεσίες συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων 
μόνο στους εν ενεργεία πυροσβεστικούς υπαλλήλους 
και στα μέλη των οικογενειών τους που καλύπτονται 
ιατροφαρμακευτικά από το Δημόσιο. Η Υγειονομική 
Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος διευθύνεται 
και συντονίζεται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του 
Πυροσβεστικού Σώματος».

Άρθρο 2
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος 

αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2013 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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