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Αριθμ. Υ266

 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρα−
τείας Χαράλαμπου Παμπούκη .

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις:
αα) Των άρθρων 83 παρ. 1 συντάγματος και 16 παρ. 4 

του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137).
ββ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

β) Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214), με το οποίο διορίσθη−
κε ο Χαράλαμπος Παμπούκης Υπουργός Επικρατείας.

γ) Την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικής Στρατηγικών 
Επενδύσεων.

δ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ο Υπουργός Επικρατείας Χαράλαμπος Παμπούκης:
α. Είναι αρμόδιος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και 

οδηγιών του Πρωθυπουργού και στα όρια που αυτός 
χαράσσει, για το σχεδιασμό της πολιτικής στρατηγικών 
επενδύσεων και τη διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού 
περιβάλλοντος και πραγματικών συνθηκών προκειμένου 
να ενθαρρυνθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες με σκοπό 
την ανάπτυξη της χώρας.

β. Είναι αρμόδιος για θέματα που αναφέρονται στη 
διευκόλυνση υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων, 
την εισήγηση για τη χάραξη της εθνικής επενδυτικής 
στρατηγικής, καθώς και την κατάρτιση και προώθηση 
επενδυτικών προγραμμάτων σχετικά με τις στρατηγικές 
επενδύσεις.

γ. Προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και 
δράσεις, εντός και εκτός Ελλάδος, για την προσέλκυση 
διεθνών επενδυτών και την παρουσίαση των επενδυτι−
κών δυνατοτήτων και ευκαιριών της χώρας.

δ. Αναλαμβάνει κάθε αποστολή που του αναθέτει ο 
Πρωθυπουργός.

Άρθρο 2
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προηγούμενου 

άρθρου, ο Υπουργός Επικρατείας:

α. Έχει την οικεία νομοθετική πρωτοβουλία ασκεί τις 
αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου, προτείνει την 
έκδοση διαταγμάτων και εκδίδει ατομικές και κανονι−
στικές αποφάσεις, μόνος ή με άλλους Υπουργούς ή 
Υφυπουργούς.

β Συγκαλεί και συμμετέχει, ύστερα από εντολή του 
Πρωθυπουργού, σε συσκέψεις μελών της Κυβέρνησης 
και Υφυπουργών και σε επιτροπές και ομάδες εργα−
σίας.

γ. Παραπέμπει, ύστερα από εντολή του Πρωθυπουρ−
γού, ζητήματα στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά 
όργανα ή σε υφιστάμενες ή επί τούτω συνιστώμενες 
διυπουργικές επιτροπές που άπτονται της αρμοδιότη−
τας περισσοτέρων Υπουργών.

δ. Για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων με 
σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων αναφορικά με το 
στρατηγικό σχεδιασμό των επενδύσεων και για την 
αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, αναθέτει έργα 
και συνιστά ομάδες εργασίας.

ε. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα την υπαγωγή επεν−
δύσεων στις διατάξεις που προβλέπονται για τις στρα−
τηγικές επενδύσεις.

στ. Ασκεί την εποπτεία επί της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ», η οποία 
έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 
πρώτο του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α΄ 29), όπως μετονομάστη−
κε με το άρθρο 11 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α΄ 122), κατά 
το μέρος που αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στρατηγικών επενδύσεων.

ζ. Συντονίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκο−
νται σε όλα τα στάδια προώθησης και υλοποίησης των 
στρατηγικών επενδύσεων από κοινού με τον αρμόδιο ή 
τους αρμόδιους υπουργούς.

Άρθρο 3

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
Υ172/18.01.2010 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 29).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ        
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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