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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 261
15 ∆εκεµβρίου 2011

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 132
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.100/2003 «Τοποθετή−
σεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές µετακινή−
σεις αστυνοµικού προσωπικού» (Α΄ 94).
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄, στ΄ και
θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης» (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1
παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 41).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιο−
τήτων του» (Α΄ 213).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
6. Την υπ’ αριθµ. 296/2011 γνωµοδότηση του Συµβουλί−
ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του π.δ. 100/2003 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 5 του π.δ. 85/2011 (Α΄ 207) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι νεοεξερχόµενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται
υποχρεωτικά και δεν µετακινούνται για οποιοδήποτε
λόγο για ένα (1) τουλάχιστον έτος σε Υπηρεσίες των ∆ι−
ευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων, Άµεσης ∆ράσης
και Μεταγωγών ∆ικαστηρίων, καθώς και σε Αστυνοµι−
κά Τµήµατα, Τµήµατα Ασφαλείας, Τµήµατα Τροχαίας,
Τµήµατα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων, Τµήµατα ∆ίωξης
Λαθροµετανάστευσης, Τµήµατα Συνοριακής Φύλαξης
και Αστυνοµικούς Σταθµούς».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του ως άνω π.δ., όπως η παράγραφος αυτή αντικατα−
στάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 85/2011,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εξερχόµενοι από τη Σχολή Αξιωµατικών Υπαστυ−
νόµοι Β΄ τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν µετακινού−
νται για οποιοδήποτε λόγο για ένα (1) τουλάχιστον έτος
σε Υπηρεσίες των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχει−
ρήσεων, Άµεσης ∆ράσης και Μεταγωγών ∆ικαστηρίων,
καθώς και σε Αστυνοµικά Τµήµατα, Τµήµατα Ασφαλείας,
Τµήµατα Τροχαίας, Τµήµατα Αστυνοµικών Επιχειρήσε−
ων, Τµήµατα ∆ίωξης Λαθροµετανάστευσης, Τµήµατα
Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνοµικούς Σταθµούς».
3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ι της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 19 του ίδιου π.δ., όπως η περίπτωση
αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 11 του
π.δ. 85/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αστυνοµικοί στην περίπτωση αυτή αποσπώνται
στη Γενική ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Επισήµων/Υπηρεσία
Προστασίας Επισήµων ή ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττι−
κής ή Θεσσαλονίκης/Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας
και µετά την αποδέσµευσή τους από τα συγκεκριµένα
καθήκοντα επιστρέφουν στις Υπηρεσίες που ανήκουν
οργανικά, πλην των προερχοµένων από την Ε.Κ.Α.Μ., οι
οποίοι τοποθετούνται σε άλλες Υπηρεσίες της ίδιας
περιοχής µετάθεσης».
Άρθρο 2
Η περίπτωση κγ΄ που προστέθηκε στην παράγραφο 1
του άρθρου 17 του ως άνω π.δ. µε την παρ. 2 του άρθρου 9
του π.δ. 85/2011 καταργείται.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουµε τη
δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 14 ∆εκεµβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.∆.

5€

−

-

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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