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ΘΕΜΑ: Παλλαϊκή Άμυνα (ΠΑΜ) και Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) 

Κύριοι Υπουργοί, 
 Το αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου 
Ανάγκης (ΠΣΕΑ) έχει τη θεσμική ευθύνη εκ μέρους της Πολιτείας για την οργάνωση, 
σχεδίαση, κοινοποίηση και δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την 
προστασία του πληθυσμού. 
 Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του  είναι: 
 • Η σχεδίαση, η προπαρασκευή, ο συντονισμός και η γενικευμένη κινητοποίηση των 
Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και των Πολιτικών 
Δυνάμεων, για την επιβίωση του πληθυσμού στον πόλεμο ή εκτάκτων αναγκών σε περίοδο 
ειρήνης. 
 • Ο συντονισμός και η κατεύθυνση όλων των υπηρεσιών  των παραρτημάτων όλης 
της επικράτειας της χώρας για την επίτευξη των επιταγών σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. 
 • Η εξεύρεση, η οργάνωση, ο έλεγχος και η λειτουργικότητα των καταφυγίων. 
 • Η έκδοση των ατομικών προσκλήσεων σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης λόγω 
εκτάκτων αναγκών. 
 • Η οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας των εγκαταστάσεων και προσωπικού των 
Δημόσιων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων. 
 Επίσης, με το Προεδρικό Διάταγμα 67/2019 (ΦΕΚ 107/Α/28-6-2019), έχει την οργάνωση 
και λειτουργία της Σχολής Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης. Με αντικειμενικό σκοπό 
την επιμόρφωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του 
Λιμενικού Σώματος και Πολιτικού Προσωπικού του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, που 
εμπλέκεται στη σχεδίαση, την προετοιμασία και την εφαρμογή της Πολιτικής Άμυνας (ΠΑΜ). 
Δεδομένου ότι: Ο οργανισμός ΠΑΜ-ΠΣΕΑ έχει να διαχειριστεί την επιβίωση του πληθυσμού 
σε περίοδο πολέμου ή εκτάκτων αναγκών. 
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 
Υφίσταται ο ανάλογος αποτελεσματικός  σχεδιασμός, η κατάλληλη προετοιμασία, η εξεύρεση 
και η λειτουργικότητα των καταφυγίων σε όλη την επικράτεια και ειδικότερα στις ακριτικές -
νησιωτικές και μη- περιοχές της χώρας, ώστε σε περίοδο πολέμου ή εκτάκτων αναγκών να έχει 
προβλεφθεί η επιβίωση των κατοίκων της κάθε περιοχής της χώρας; 
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