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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 170
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμί−

ζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων δ) και στ) της πα−

ραγράφου 11 του άρθρου 5, των περιπτώσεων ε) και ζ) 
της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 
167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 
του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως η παράγραφος αυτή 
αναριθμήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του 
ν. 3748/2009 (Α΄ 29).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Την με αριθμό 339/2013 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23), όπως ισχύει, 
προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που η λειτουργία σχολικής μονάδας 
διακόπτεται λόγω κατάληψης για περισσότερες από 
τρεις εργάσιμες ημέρες, το διδακτικό έτος στη συγκε−
κριμένη σχολική μονάδα παρατείνεται για όσες ημέ−
ρες διήρκησε η κατάληψη πέραν των τριών εργάσιμων 
ημερών. Η διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων ή 
και των εξετάσεων καθώς και η χρονική της διάρκεια 
διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση, η οποία 
επικυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, παρατείνεται αναλόγως και η διάρκεια του δι−
δακτικού έτους και ορίζεται ο χρόνος λήξης του. Οι 
απώλειες διδακτικών ωρών, που προκύπτουν από τη 
διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω κατά−
ληψης για χρονικό διάστημα έως και τρεις εργάσιμες 
ημέρες, αναπληρώνονται κατά το χρονικό διάστημα των 
διακοπών του Πάσχα.».

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 
2013−2014.

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτου−
με τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προε−
δρικού Διατάγματος. 

 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195) ή σε 
Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρού−
πολης, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, 
Χίου, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Δωδεκανήσου και Δράμας».

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. 

 Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
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   ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 173
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας 

προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 274). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τα άρθρα 26 παρ. 10 και 53 παρ. 1 του ν. 1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄152).
2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση 

Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

3. Το ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29−12−1980 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί καθιερώσε−
ως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν 
γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και 
τροποποιήσεως διατάξεων αυτής» (Α΄ 126).

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

5. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
(Α΄213).

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

7. Την υπ’ αριθμ. 14867 Φ. 012.5/57 από 27−11−1981 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Δημόσιας Τάξης «Περί της καθιερώσεως 5νθήμερης 
εβδομάδας εργασίας επί του εν γένει προσωπικού και 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και επί των 
Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων Αγροφυλακής» (Β΄ 719).

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

9. Την υπ’ αριθ. 350/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 394/2001

Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του π.δ. 394/2001 (Α΄ 
274), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδο−
μαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε 
Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδο−
μάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 
06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πά−
ντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές 
ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν».

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. 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 




