
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 102627 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνι-

κής  Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,
β) της παρ. 4 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρ-

θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133) σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του 
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

γ) του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),

δ) του ν. 3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α’ 20),

ε) του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία 
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων-Θέματα διοίκη-
σης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς 
διατάξεις» (Α’ 167),

στ) του ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (Α’ 233),

ζ) του ν.  3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας 
και της Ασφάλειας-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/
ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 
(Α’ 137),

η) του π.δ. 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπι-
κού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α’ 148),

θ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του κόμματος της 
“Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), και

ια) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά 

του Γεωργίου αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) τη λήψη αποφάσεων για τη συγκρότηση, ανασυ-

γκρότηση και διάλυση μονάδων και σχηματισμών των 
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των διακλαδι-
κών μονάδων, μετά από εισήγηση του οικείου Ανώτατου 
Συμβουλίου ή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 
και γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επι-
τελείων (ΣΑΓΕ), σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 3 του 
άρθρου 5 του ν. 2292/1995 (Α΄35),

β) τον καθορισμό της υγειονομικής πολιτικής στον 
χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και τη λήψη των σχετι-
κών αποφάσεων για την υλοποίησή της, καθώς και για 
τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,

γ) τη λήψη αποφάσεων για την κατάσταση, την ιεραρ-
χία και τις προαγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των 
Ανθυπασπιστών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλι-
τών κάθε κατηγορίας, των Επαγγελματιών Οπλιτών, των 
Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, των Εφέδρων Υψηλής 
Ετοιμότητας και των Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών των Ενό-
πλων Δυνάμεων,

δ) τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση των μεταθέ-
σεων και τοποθετήσεων του στρατιωτικού προσωπικού 
της περ. γ),

ε) τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στην 
εθνοφυλακή,

στ) τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των Ανωτάτων 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των λοιπών 
Στρατιωτικών Σχολών, Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολεί-
ων που υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία, καθώς επίσης και 
για τον διορισμό, την πρόσληψη, εξέλιξη και μονιμοποί-
ηση του κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού,

ζ) την εισήγηση και εφαρμογή της πολιτικής σε θέματα 
εκπαίδευσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπι-
κού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

η) την έγκριση, τον συντονισμό, τον έλεγχο και την 
υπογραφή συμβάσεων προμηθειών αμυντικού και μη 
αμυντικού υλικού, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έρ-
γων των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι του ποσού των δέκα 
εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και τη λήψη αποφάσε-
ων για θέματα κωδικοποίησης και τυποποίησης υλικών,
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θ) την άσκηση οικονομικών αρμοδιοτήτων μέχρι του 
ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και 
των διοικητικών αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
της έγκρισης των προϋπολογισμών και του ορισμού των 
διοικήσεων, στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, εξαι-
ρουμένων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού 
και Αεροπορίας,

ι) την εξειδίκευση της πολιτικής των Ενόπλων Δυνά-
μεων σε θέματα πολιτικής προστασίας και κλιματικής 
κρίσης σύμφωνα με τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική,

ια) την εξειδίκευση της πολιτικής των Ενόπλων Δυνά-
μεων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικών και αθλη-
τικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τη γενικότερη κυ-
βερνητική πολιτική,

ιγ) τον καθορισμό του αναπτυξιακού σχεδιασμού του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τη διαχείριση και υλο-
ποίηση αυτού,

ιδ) τη συνεπικουρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
στην υλοποίηση των αποφάσεων της Κυβέρνησης για 
τη συμμετοχή προσωπικού ή μονάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων σε αποστολές εκτός Ελληνικής Επικράτειας 
που απορρέουν από υποχρεώσεις προς συμμαχικούς 
ή διεθνείς οργανισμούς και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής τους, και

ιε) τη συνεπικουρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
στον καθορισμό της πολιτικής συμμετοχής των Ενό-
πλων Δυνάμεων σε συμμαχικές ασκήσεις ή ασκήσεις 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διακρατικών συμ-
φωνιών και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες του Υφυπουργού 

περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-
ρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-
κών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και 
κανονιστικού χαρακτήρα από κοινού με άλλους Υπουρ-
γούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα 
συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους,

στ) η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών και ομά-
δων εργασίας, και

ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Oι αρμοδιότητες των περ. (ε), (στ) και (ζ) μπορούν να 
ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Yφυπουρ-

γό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία, και
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νο-

μικού Συμβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

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