Το πόρισμα της Επιτροπής για τη
Διαχείριση Πυρκαγιών παρέλαβε ο Τσίπρας
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Ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε τη μελέτη των μελών της Επιτροπής για τη Διαχείριση Πυρκαγιών.
«Συναντήθηκα με τα μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη Διαχείριση των Πυρκαγιών στη
χώρα μας, προκειμένου να μου παραδώσουν την τελική μελέτη τους. Ένα μεγάλο
«ευχαριστώ» στην επιστημoνική ομάδα του καθηγητή κου Γκολντάμερ και στους Έλληνες
καθηγητές και ερευνητές που εργάστηκαν μαζί του», ανέφερε στον προσωπικό του
λογαριασμό στο twitter ο πρωθυπουργός.
«Οι κύριοι Ξανθόπουλος, Ευτυχίδης, Μαλλίνης, Μητσόπουλος και Δημητρακόπουλος,
δούλεψαν σκληρά και αφιλοκερδώς, προκειμένου να συμβάλουν στην εθνική προσπάθεια να
θωρακίσουμε τη χώρα από έναν κίνδυνο που με την κλιματική αλλαγή γίνεται ολοένα και πιο
έντονος» σημειώνει επίσης στην ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας.
Σκοπός της Επιτροπής που συστάθηκε μετά τη φονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική
μετά από αίτημα του Αλέξη Τσίπρα ήταν η καταγραφή των προβλημάτων.
Ο κ. Τσίπρας είχε κάνει αίτημα προς τον δρ Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλνταμερ, διευθυντή
του Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών, με τον Γερμανό καθηγητή να το
κάνει αποδεκτό και να στελεχώνει την Επιτροπή από τους:






Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλο (ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων – εκπρόσωπος της ομάδας)
Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος (καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης)
Γεώργιος Ευτυχίδης (από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας)
Δρ Γεώργιος Μαλλίνης (καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης)
Δρ Ιωάννης Μητσόπουλος (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
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https://www.eleftherostypos.gr/politiki/365334-to-porisma-tis-epitropis-gia-ti-diaxeirisipurkagion-parelabe-o-alexis-tsipras/

Tsipras received the Commission's Findings
on Fire Management
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Alexis Tsipras received the study of the members of the Committee on Fire Management.
"I met with the members of the independent Committee on fire management in our country to
deliver their final study. A big "Thank you" to the scientific team of Professor Mr. Goldabmer
and the Greek professors and researchers who worked with him, "the prime minister told his
personal account on Twitter.
"Mr. Xanthopoulos, Eftykides, Mallinis, Mitsopoulos and Dimitrakopoulos worked hard and
selflessly to contribute to the national effort to shield the country from a danger that with
climate change is becoming increasingly intense." He also notes in his post Mr Tsipras.
The aim of the Commission, established after the killing fire in eastern Attica at the request of
Alexis Tsipras, was to record the problems.
Mr. Tsipras had made a request to Dr. Johann Georg Goldammer, director of the Global Fire
Monitoring Center, with the German professor to make it acceptable and to staff the
Commission from:






Dr Gabriel Xanthopoulos (researcher of the Institute of Mediterranean Forest
Ecosystems – representative of the group)
Alexandros Dimitrakopoulos (professor at the Aristotle University of Thessaloniki)
Georgios Eftykidis (from the Centre for Security Studies)
Dr George Mallinis (professor of Democritus University of Thrace)
Dr Ioannis Mitsopoulos (Ministry of Environment and Energy)
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I met with the members of the independent Committee on fire management in our country to
deliver their final study. A big thank you to science. Professor Goldammer's team and the
Greek professors and researchers who worked with him.

Prime Minister GR
✔ @PrimeministerGR
Mr. Xanthopoulos, Eftykides, Mallinis, Mitsopoulos and Dimitrakopoulos worked hard and
selflessly to contribute to the national effort to shield the country from a danger that with
climate change is becoming increasingly intense.

