
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 99 
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Ομάδας 

Εργασίας προς υποβοήθηση του έργου της Ειδι-

κής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του κεφαλαίου ΣΤ’ του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός 

της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236), όπως προστέ-
θηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 19/2022 (Α’ 54),

β) 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), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και

γ) της υπό στοιχεία Υ36/5.10.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 4621), και ιδίως της 
περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής.

2. Την ανάγκη σύστασης Ομάδας Εργασίας για την 
υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Γραμματείας Μα-
κροπρόθεσμου Σχεδιασμού, με τον ειδικότερο σκοπό 
της προετοιμασίας εκπόνησης της έκθεσης για τις προ-
κλήσεις του μέλλοντος που θα αντιμετωπίσει η χώρα με 
χρονικό ορίζοντα το 2050 (Ελλάδα 2050).

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

Άρθρο 1
Σύσταση

Συστήνεται Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία 
και υποβολή εισηγήσεων, προτάσεων και μελετών 
προς υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Γραμματεί-
ας αναφορικά με την εκπόνηση της έκθεσης «Ελλάδα 
2050».

Άρθρο 2
Συγκρότηση

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους εξής εμπει-
ρογνώμονες:

α) Ιωάννη Μαστρογεωργίου του Φωτίου, με ΑΔΤ: 
Χ 214953, Ειδικό Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδια-
σμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρο,

β) Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο του Χαραλάμπους, 
με ΑΔΤ: ΑΟ 905587, Επικεφαλής Έδρα UNESCO για την 
Προοπτική Διερεύνηση (Futures Research), Ίδρυμα Τε-
χνολογίας και Έρευνας, ως μέλος,

γ) Δημήτριο Δημητριάδη του Λεωνίδα, με ΑΔΤ: 
ΑΝ 239807, ερευνητή, ως μέλος,

δ) Έλενα Μαυρομιχάλη του Μύρωνος, με ΑΔΤ: 
ΑΕ 561100, σύμβουλο στρατηγικής και πολιτιστικής δι-
αχείρισης, ως μέλος,

ε) Σωτήριο Λεβάκο του Βασιλείου, με ΑΔΤ: ΑΝ 005540, 
ιδιωτικό υπάλληλο, ως μέλος,

στ) Ρεβέκκα Πιτσίκα του Γεωργίου-Ταξιάρχη, με ΑΔΤ: 
Ν 150571, επιχειρηματία, ως μέλος, και

ζ) Γεώργιο Πλεύρη του Χαραλάμπους, ΑΔΤ: ΑΙ 695320, 
ιδιωτικό υπάλληλο, ως μέλος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 3
Λειτουργία

1. Η Ομάδα Εργασίας λειτουργεί αδαπάνως για το Δη-
μόσιο και στα μέλη της δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή 
ή αποζημίωση. Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας 
δύνανται να πραγματοποιούνται με τη χρήση κάθε πρό-
σφορου ηλεκτρονικού μέσου.

2. Κατά τις συνεδριάσεις της η Ομάδα Εργασίας μπορεί 
να προσκαλεί ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακούς παράγοντες, συμπε-
ριλαμβανομένων και εκπροσώπων θεσμικών οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών.

3. Στις συνεδριάσεις μπορούν να μετέχουν μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου, υπάλληλοι της Ειδικής Γραμ-
ματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού ή δημόσιοι 
υπάλληλοι άλλων φορέων ή Υπουργείων.

4. Ο Πρόεδρος συντονίζει το έργο της Ομάδας Εργα-
σίας και μεριμνά για την ολοκλήρωση του έργου της.

5. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί αποσπασμένος υπάλ-
ληλος της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχε-
διασμού.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

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, 4 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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