
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10.α του άρ-
θρου 26 του ν.  4067/2012 για την καταχώριση 
των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγά-
ζονται οι φορείς της παρ.  1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το 
πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας / 
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης  / Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστημα 
1.1.2022 μέχρι 30.6.2022.

3 Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πεν-
θημέρου καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υπο-
χρεωτικής εργασίας για μόνιμο και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας Μουσεί-
ων και Αρχαιολογικών χώρων του ΟΔΑΠ για το 
Α΄ εξάμηνο του έτους 2022.

4 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για μόνιμο 
και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου φυλακτικό προσωπικό και προσωπικό κα-
θαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων 
του ΟΔΑΠ, για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2022.

5 Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το 
μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 
2022.

6 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8121/Β5-372/
25.11.2021 απόφασης του Προέδρου της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής «Έγκριση, προκήρυξη, 
ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας 
της έρευνας Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης 
Διαμονής (Ενοικιαζόμενα Καταλύματα), με περίο-
δο αναφοράς των στοιχείων τους μήνες Ιανουάριο 
2021 έως και Σεπτέμβριο 2021, έγκριση χρησιμο-
ποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός 
αμοιβής τους» (Β΄ 5922).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125111/1664 (1)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10.α του άρ-

θρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχώριση 

των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγά-

ζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 4270/2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 

(A΄ 79) και ιδίως την περ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 26, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 210 του ν. 4782/2021 
(Α΄ 36).

2. Την υπό στοιχεία οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/
7.7.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Τεχνικές Οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων 
κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών 
σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, σύμφω-
να με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β΄ 2998).

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
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9. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45).

10. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614/ 
23.7.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής 
στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζο-
νται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014» 
(Β΄ 3756).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005  - 
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το γεγονός ότι 
από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την παράταση μέχρι την 31.3.2022 της προθεσμίας 
του τρίτου εδαφίου της παρ. 10.α του άρθρου 26 του 
ν. 4067/2012 για την καταχώριση των στοιχείων των κτη-
ρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014, στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα καταγραφής προσβασιμότητας από τα επιμέρους 
σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ανα-
πηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβα-
ση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που 
κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α΄ 88), όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137). 
Με την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, ολοκλήρωση 
της καταχώρισης των κτηρίων στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα καταγραφής προσβασιμότητας, αναστέλλονται 
αναδρομικά από την 1.1.2021 και μέχρι την 31.12.2022 
οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 1674/21/2713159 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το 
πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας / 
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης / Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστη-
μα 1.1.2022 μέχρι 30.6.2022.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-

στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

δ) Του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνι-
κής Αστυνομίας» (Α΄ 281).

ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

στ) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

ζ) Του π.δ. 394/2001 «Περί χρόνου εργασίας προσω-
πικού της ΕΛ.ΑΣ.» (Α΄ 274) και ιδίως την παρ. 3 α΄ και β΄ 
του άρθρου 4.

2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΕΣ/1/4/679/6.8.2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 545).

3. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485/3.4.2020 από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελλη-
νικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» 
(Β΄ 1362).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015».

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως 
30.6.2022 στον Ειδικό Φορέα 1057.201.0000000 «Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 
ποσού εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων τρακοσίων τριά-
ντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (169.336,80 €), που 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 
2120201001 και εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πε-
ντακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 
(199.591,68 €), που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του ΑΛΕ 2120202001.

6. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/124-β΄/28.12.2021 
εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη.

7. Το γεγονός ότι υφίστανται επείγουσες και αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες για απασχόληση του πολιτικού 
προσωπικού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
καθώς και για την πέραν του κανονικού ωραρίου ερ-
γασία, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας / Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:


