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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 123
  Τροποποίηση του π.δ. 352/1995 «Οργανισμός

Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2226/1994 

«Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχο−
λές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυ−
ποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 122).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτ. στ΄ και θ΄ 
και 53 παρ. 1 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο 11 αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 41).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

5. Το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιο−
τήτων του» (Α΄ 213).

6. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), 
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 
(Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).

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

8. Την υπ’ αριθμ. 177/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 44 π.δ. 352/1995 (Α΄ 187)

Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του π.δ. 352/1995, 
όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 
του π.δ. 80/2011 (Α΄ 196), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δόκιμοι αστυφύλακες των οποίων διακόπτεται η 
φοίτηση ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειο−
νομικής Επιτροπής, λόγω σωματικής ανικανότητας, που 
προήλθε από νόσο, πάθηση ή βλάβη που δεν οφείλεται 
στην Υπηρεσία, μπορεί, εφόσον κριθούν ικανοί για υπη−
ρεσία γραφείου με βάση το γενικό πίνακα νοσημάτων, 
παθήσεων και βλαβών του π.δ. 13 3/2002, να διατηρούν 
την ιδιότητα του δοκίμου και ονομάζονται αστυφύλακες 
μετατασσόμενοι στην κατάσταση της υπηρεσίας γρα−
φείου (άρθρο 44 παρ. 6 ν. 3731/2008) κατά το χρόνο που 
αποκτούν το βαθμό αυτό οι δόκιμοι της ίδιας εκπαιδευ−
τικής σειράς, χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για 
κανένα λόγο στην ενεργό υπηρεσία. Μέχρι την ονομασία 
τους σε αστυφύλακες, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες 
για τους δόκιμους αστυφύλακες άδειες, πλην αυτής 
της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 65 του π.δ. 352/1995 και 
τίθενται στη διάθεση είτε της Σχολής, όπου υπάγονται 
διοικητικά, είτε οποιασδήποτε υπηρεσίας του Σώματος 
με διαταγή του Προϊστάμενου Επιτελείου του Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτήσεως τους 
και εκτελούν γραφική υπηρεσία. Οι αστυφύλακες της 
παρούσας παραγράφου δεν ασκούν ανακριτικά καθή−
κοντα, εντάσσονται τελευταίοι στην αρχαιότητα και 
εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 του ν. 3686/2008. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
περισσότεροι του ενός δοκίμου στην ίδια εκπαιδευτική 
σειρά στην κατάσταση αυτή, εφαρμόζεται αναλογικά 
το άρθρο 40».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς 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.

   Λευκάδα, 6 Αυγούστου  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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