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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 2651/14-12-2020 της Βουλής των Ελλήνων  
 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Παλλαϊκή Άμυνα (ΠΑΜ) και Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης 

Ανάγκης (ΠΣΕΑ)», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

Στην παρούσα φάση με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ, το οποίο έχει προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες και εισηγήσεις για την αναβάθμιση της ΠΣΕΑ και ειδικότερα της 

Πολιτικής Άμυνας και του θέματος των καταφυγίων από τους καθ’ ύλην αρμόδιους 

Φορείς, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης του υφιστάμενου 

νομοθετικού πλαισίου της Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων 

Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) που καθορίζεται στο ΝΔ 17/1974 (Α΄236) «Περί Πολιτικής 

Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» και στο ν.2641/1998 (Α΄211) «Παλλαϊκή Άμυνα και 

άλλες διατάξεις». 

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του ελέγχου της υφιστάμενης 

επιχειρησιακής σχεδίασης ΠΑΜ - ΠΣΕΑ, διεξάγεται η Τακτική Άσκηση Άνευ 

Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΝΤΙΟΧΟΣ», η οποία συνεξετάζεται με την Εθνική 

Διακλαδική Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ». Η υπόψη 

άσκηση έχει ως αντικείμενο την εξέταση και δοκιμή της ανάπτυξης της Πολιτικής 

Άμυνας της Χώρας με την υλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπεται να 

εφαρμοσθούν από τον Πολιτικό Τομέα και τα Σώματα Ασφάλειας, προκειμένου η 

Χώρα να φθάσει στη μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα και μαχητική 

ικανότητα, που απαιτείται σε περίοδο πολέμου. 



-2- 

 

Η εν λόγω άσκηση διευθύνεται από το ΓΕΕΘΑ, διεξάγεται δε με τη 

συμμετοχή του συνόλου των φορέων ΠΑΜ - ΠΣΕΑ του Δημοσίου Τομέα (Βουλή των 

Ελλήνων, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Περιφερειακές 

Ενότητες), καθώς και τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). 

Ο συντονισμός της εκπόνησης μελέτης, θεσπίσεως κινήτρων και 

καθορισμού των απαιτήσεων ασφαλείας και τεχνικών προδιαγραφών, που πρέπει να 

τηρούν οι προς κατασκευή ή διασκευή χώροι των καταφυγίων, εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας και ειδικότερα η εξασφάλιση 

της προστασίας του άμαχου πληθυσμού και των αγαθών του, από εχθρικές 

προσβολές, εμπίπτει, συμφώνως οικείας επιχειρησιακής σχεδίασης ΠΑΜ - ΠΣΕΑ, στο 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
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