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2. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί παροχής οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές Ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
(Α΄176).

3. Tην υπ΄ αρ. 12813/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΡ246ΜΤΛΒ-
ΙΓΖ) απόφαση Κατανομής Πιστώσεων του Προϋπολο-
γισμού Εξόδων οικονομικού έτους 2021, της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Ειδικός Φορέας 
1047-202-0000000) σε επιμέρους Αριθμούς Λογαρια-
σμών Εξόδων.

4. Το γεγονός ότι κατά το έτος 2021 υφίστανται αυ-
ξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για απασχόληση του 
προσωπικού κατά τις απογευματινές ώρες, πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και κατά τις νυχτερι-
νές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικό, καθώς 
και για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή 
διάθεση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν έγκαιρα έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες που υπόκεινται σε ανελαστικές 
προθεσμίες.

5. Το γεγονός, ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται συνολική δαπάνη ποσού 139.500€ περίπου 
από τη δημοσίευσή της έως 31/12/2021 και για ανώ-
τατο χρονικό διάστημα 12 μηνών, η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΑΛΕ 2120201001 
και 2120202001 του Ειδικού Φορέα 1047-202-0000000 
(Γ.Γ.Π.Π.) του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2021, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας, καθώς και υπερωριακής εργασίας κατά 
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, για διακοσίους (200) υπαλλήλους κατ΄ ανώτατο 
όριο, που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας για το χρονικό διάστημα από τη δημοσί-
ευση της παρούσας σε ΦΕΚ έως 31-12-2021, βάσει των 
διατάξεων της παρ. Α  του άρθρου 20, της παρ. 1 και της 
παρ. 2 α΄και β΄ του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η συγκρότηση του συνεργείου και η κατανομή των 
ωρών θα γίνεται με ευθύνη των προϊσταμένων των Δι-
ευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Π. και θα κοινοποιούνται και στο 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Οι βεβαιώσεις πραγματοποίησης της υπερωριακής 
εργασίας θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Υποστήριξης και 
Διαχείρισης Υλικών της Γ.Γ.Π.Π. με ευθύνη των Προϊστα-
μένων των Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Π..

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Ιανουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 465 ΕΞ 2021 (2)
Συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής του 

Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Δια-

δικασιών (ΕΠΑΔ), βάσει του άρθρου 45 του 

ν. 4635/2019 (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε από 

τις περ. 1 και 2 του άρθρου 80 του ν. 4674/2020 

(Α΄53) και ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελ-

λάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 80 του Κεφαλαίου Α΄του Μέρους 
Β΄ του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτι-
κή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄53).

2. Της υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/15.06.2020 απόφα-
σης του Υπουργού Επικρατείας «Εφαρμοστική απόφαση 
του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, 
βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄167)» (Β΄2747) 
και ιδίως το άρθρο 3 αυτής.

3. Της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄143).

4. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133) και ιδίως των άρθρων 65-67 και του άρθρου 116 
«Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄» αυτού.

5. Του 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) και 
ιδίως του άρθρου 5 αυτού.

6. Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄45).

7. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις, και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176).

8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
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9. Του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

11. Του άρθρου 13 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

12. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄181), όπως ισχύει.

13. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (A΄192).

14. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).

15. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης» (Α΄236).

16. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄2902).

17. Της υπ΄αρ. 187/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση καθη-
κόντων σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 524).

18. Της υπ΄αρ. 86590/13.08.2020 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Διορισμός του Ιωάννη Κυριακού ως Γενικού 
Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 626).

19. Της υπό στοιχεία Υ5/2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική 
Γραμματεία της Κυβέρνησης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 434).

20. Της υπό στοιχεία Δ941/2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική 
Γραμματεία Συντονισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1055).

21. Της υπό στοιχεία 82558ΕΞ2019/23.07.2019 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Διορισμός του Αθανάσιου Πετραλιά του Ιωάν-
νη σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 537).

Β. Την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής υλοποίη-
σης και αξιολόγησης του Εθνικού Προγράμματος Απλού-

στευσης Διαδικασιών κατά το άρθρο 45 του ν. 4635/2019 
(Α΄167), όπως τροποποιήθηκε από την περ. 2 του άρ-
θρου 80 του ν. 4674/2020 (Α΄53) και ισχύει.

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής 
του ΕΠΑΔ

Συγκροτούμε τη Συντονιστική Επιτροπή του ΕΠΑΔ της 
παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄167), η οποία 
αποτελείται από:

1. Τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Τον Ιωάννη Κυριακού, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Τον Στυλιανό - Ιωάννη Κουτνατζή, Γενικό Γραμματέα 
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας 
της Κυβέρνησης.

4. Τον Αθανάσιο Κοντογεώργη, Γενικό Γραμματέα Συ-
ντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

5. Τον Αθανάσιο Πετραλιά, Γενικό Γραμματέα Δημοσι-
ονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Χρέη Γραμματέα στην Επιτροπή ανατίθενται στην 
Αθανασία Ράπτη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αναπληρώ-
τρια την Γκόλφω Μαρκογιαννάκη, υπάλληλο της ιδίας 
Διεύθυνσης.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   


