
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Υ 9 
Σύσταση Ομάδας Εργασίας Στρατηγικών Προ-

βλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4622/

2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δια-
φάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

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 και

γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
"Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118).

2. Την ανάγκη σύστασης Ομάδας Εργασίας, που θα 
υποστηρίξει το έργο του Πρωθυπουργού, προς τον 
σκοπό ενσωμάτωσης στρατηγικών προβλέψεων για τον 
προσδιορισμό και την εφαρμογή κυβερνητικών πολιτι-
κών που προσανατολίζονται στο μέλλον, σε εναρμόνιση 
και προς τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.

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

Άρθρο 1
Σύσταση - Αρμοδιότητες

1. Συστήνεται Ομάδα Εργασίας Στρατηγικών Προ-
βλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης (foresight), ως 
διεπιστημονικό συμβουλευτικό όργανο του Πρωθυ-
πουργού, με στόχο την πρόβλεψη εξελίξεων στο πεδίο 
των δημοσίων πραγμάτων και τον σχεδιασμό βιώσιμων 
πολιτικών με όρους δικαιοσύνης, κοινωνικής ευημερίας, 
οικονομικής ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος 
και ανταπόκρισης στις ψηφιακές επιταγές της εποχής.

2. Η Ομάδα Εργασίας έχει τις εξής αρμοδιότητες, εντός 
του πλαισίου των στόχων της κατά την παρ. 1:

α) Τη χαρτογράφηση και ανάλυση των αναδυόμενων 
προκλήσεων, ιδίως στους τομείς των νέων τεχνολογιών, 

του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του δημογραφικού 
προβλήματος, της εργασίας και της έξυπνης εξειδίκευ-
σης, με στόχο την ανάδειξη πολιτικών προτεραιοτήτων 
στους εν λόγω τομείς,

β) τη διερεύνηση της ανθεκτικότητας της χώρας από 
οικονομική, κοινωνική, γεωπολιτική, πράσινη και ψηφι-
ακή διάσταση, και

γ) την υποβολή προτάσεων με σκοπό:
αα) Την επιλογή τεχνολογιών κατάλληλων για την 

εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων της κυβερνητικής 
πολιτικής,

αβ) την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στον τομέα της 
έρευνας,

αγ) τον σχεδιασμό της χρηματοδότησης της επιστήμης 
και της τεχνολογίας,

αδ) τον σχεδιασμό των δημοσίων επενδύσεων και
αε) τη χάραξη μακροπρόθεσμων εθνικών και περιφε-

ρειακών σχεδίων δράσης,
δ) τη συνεργασία με τον τρίτο τομέα και
ε) την εκπροσώπηση για ζητήματα των αρμοδιοτήτων 

της, σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς 
οργανισμούς.

Άρθρο 2
Συγκρότηση

1. Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από:
α) Τον Γιάννη Μαστρογεωργίου, Γενικό Γραμματέα 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυ-
βέρνησης ως Πρόεδρο,

β) τον Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο, Επικεφαλής 
Έδρας UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, Δίκτυο 
Πράξη/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πρόεδρο Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου για την Προοπτική Διερεύνηση, ως 
μέλος και αναπληρωτή του Προέδρου,

γ) την Ιριάννα Λιανάκη-Δεδούλη, Συντονίστρια Ερευ-
νητικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Έδρα 
UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, Δίκτυο Πράξη/
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ως μέλος,

δ) τον Σταύρο Μαντζανάκη, Τεχνικό Σύμβουλο σε 
θέματα Στρατηγικής Διερεύνησης και Καινοτομίας ως 
μέλος και

ε) την Ανδρονίκη Παπατέρπου, Σύμβουλο Προοπτικής 
Διερεύνησης, Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύ-
νηση, Δίκτυο Πράξη/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
ως μέλος.

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

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Ομάδα Εργασίας και συ-
ντονίζει το έργο και τη λειτουργία της.

2. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει αδαπάνως για το 
Δημόσιο και στα μέλη της δεν καταβάλλεται καμία αμοι-
βή ή αποζημίωση.

3. 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.

4. Η Ομάδα Εργασίας υποβάλλει, ανά τρίμηνο, έκθεση 
ως προς τις εργασίες της, προς τον Πρωθυπουργό.

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, 3 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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