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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ανακοίνωση Συμπερασμάτων της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τις Προοπτικές Διαχείρισης 
Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου στην Ελλάδα 

 
Η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου στην 

Ελλάδα, υπό τον συντονισμό του διευθυντή του Global Fire Monitoring Center (GFMC) καθηγητή Dr. 

Johann Georg Goldammer, ολοκλήρωσε τις εργασίες της που είχαν σκοπό να διερευνήσει τα 

βαθύτερα αίτια που έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας με έντονη 

συμπεριφορά και καταστροφικά αποτελέσματα. Η Επιτροπή ανέλυσε τα στοιχεία που διαμόρφωσαν 

την κατάσταση στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, εντόπισε προβλήματα και καταστάσεις που 

οδήγησαν σε όξυνση της συμπεριφοράς των πυρκαγιών και σε μειωμένη αποτελεσματικότητα του 

συστήματος προστασίας από τις πυρκαγιές  και κατέληξε σε ένα πλαίσιο προτάσεων που θεωρεί ότι 

μπορεί να βελτιώσουν τα αποτελέσματα του συντονισμού και της διαχείρισης των Πυρκαγιών 

Δασών και Υπαίθρου στο μέλλον. 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής περιλαμβάνουν μια σειρά ρεαλιστικών πολιτικών και μέτρων 

αναδιοργάνωσης του υπάρχοντος συστήματος και έχουν καταγραφεί σε έκθεση που θα παραδοθεί 

την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Αρχηγό της 

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Αρχηγούς ή εκπροσώπους των κομμάτων της ελάσσονος 

αντιπολίτευσης με σκοπό την ενημέρωση του συνόλου των εκπροσώπων του εκλογικού Σώματος 

στο Κοινοβούλιο.  

H Επιτροπή προσκαλεί τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις 

της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & 

Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα, Τ.Κ. 101 63 Αθήνα), την Παρασκευή 8/2/2019 στις 09:30 

προκειμένου να τους ενημερώσει για τα πορίσματα της έρευνάς της. 

Η πλήρης έκθεση της επιτροπής, στην οποία περιλαμβάνεται εκτενής περίληψη, θα αναρτηθεί από 

το απόγευμα της Πέμπτης, 7/2/2019 στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://government.gov.gr/report-

on-landscape-fires-in-greece ώστε να είναι δημόσια προσβάσιμη για την αναλυτική ενημέρωση κάθε 

ενδιαφερόμενου. 
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Subject: Announcement of conclusions of the Independent Committee on Prospects for 

Landscape Fire Management in Greece 

 

The Independent Committee on Prospects for Landscape Fire Management in Greece, under the 

coordination of Professor Dr. Johann Georg Goldammer, the Director of the Global Fire Monitoring 

Center (GFMC), completed its work aiming to investigate the underlying causes that have led to the 

large-scale fires of recent years with extreme behavior and devastating effects. The Committee has 

analyzed the evidences that have shaped this situation over the last few decades in the country, 

identified problems and issues that resulted in extreme fire behavior, and assessed the effectiveness 

of the current system. The Committee has come up with a framework of proposals that, to its opinion, 

can improve the effectiveness of coordination and the performance of landscape fire management in 

the future. 

The Committee’s conclusions include a series of realistic policies and measures for the reorganization 

of the existing system. A report containing the conclusions and proposals of the Committee, will be 

delivered on Thursday 7 February 2019 to the Prime Minister and to the President of the Parliament, 

the Leader of the Main Opposition as well as to Leaders or representative of the minor opposition 

parties, to inform accordingly all the representatives in the Parliament. 

The Committee invites the representatives of the mass media to the premises of the General 

Secretariat of Information and Communication (Address: 11 Frangoudi and Alexandros Pantou, 

Kallithea, 101 63 Athens), on Friday, 8/2/2019 at 09:30 to inform them on its findings and 

conclusions. 

The full report, including an extensive summary, will be posted on Thursday afternoon (7 February 

2019) on the Internet at https://government.gov.gr/report-on-landscape-fires-in-greece to be readily 

accessible by anyone interested to be informed on the findings and recommendations of the 

Committee. 
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