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Την τελική μελέτη της επιστημονικής ομάδας για τις πυρκαγιές παρέδωσαν και επίσημα 

σήμερα στην υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, τα μέλη της Ανεξάρτητης 

Επιτροπής για τη Διαχείριση των Πυρκαγιών, που συστάθηκε με εντολή του πρωθυπουργού, 

Αλέξη Τσίπρα, μετά την τραγωδία στο Μάτι. 

Υπενθυμίζεται, ότι η Ανεξάτρητη Επιτροπή συστάθηκε υπό την επιστημονική ομάδα του 

καθηγητή Dr Johann Georg Goldammer και τα συμπεράσματά της παραδόθηκαν στον 

πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, από τις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ 

ενημερώθηκαν σχετικά και οι υπουργοί που εμπλέκονται στην Πολιτική Προστασία σχετικά 

με τις τελικές προτάσεις. 

Όπως είχε δηλώσει ο επικεφαλής της Επιτροπής, καθηγητής Johann Georg Goldammer, το 

πόρισμα «είναι αποτέλεσμα ενός πολύ εντατικού διαλόγου που διήρκεσε τέσσερις μήνες και 

στον οποίο συμμετείχαν Έλληνες επιστήμονες, ειδικοί, επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες 

όλων των κλάδων. Συμμετείχαν, επίσης, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες σε επίπεδο ελληνικής 

κυβέρνησης και πραγματοποιήθηκε ένα στρογγυλό τραπέζι, σε εθνικό επίπεδο, τον 

Δεκέμβριο του 2018, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες». 

Στη συνάντηση με την κ. Γεροβασίλη συμμετείχε και ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης 

Ταφύλλης, ενώ το πολυσέλιδο πόρισμα της Επιτροπής παρέδωσαν εκ μέρους της Επιτροπής, 

οι καθηγητές Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Ιωάννης Μητσόπουλος, και Γιώργος Ευτυχίδης, οι 

οποίοι ανέλυσαν στην υπουργό το σκεπτικό των προτάσεων που υποβάλλουν. 



Σημειώνεται, ότι οι προτάσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη Διαχείρηση Πυρκαγιών θα 

μελετηθούν από τους προέδρους και τα μέλη των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών και 

τα μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής συναντώνται με εκπροσώπους και άλλων αρμόδιων 

φορέων, ώστε να διαμορφωθεί κοινή αντίληψη για το νομοθετικό πλαίσιο της Πολιτικής 

Προστασίας, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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English translation 

 

Meeting of Olga Gerovasili with the with the Independent Fire 

Management Commission 
 

Tuesday 19 March 2019 

 

The Final study of the scientific team for the fires was delivered officially today to the 

minister of Citizen Protection, Olga Gerovasili, the members of the Independent Committee 

for the Management of Fires, set up by mandate of the Prime Minister, Alexis Chicra, after 

the tragedy of Mati. 

 

It is recalled that the Commission was established under the scientific team of Professor Dr 

Johann Georg Goldammer and its conclusions were delivered to the Prime Minister and the 

Speaker of the House, Nikos Voutsis, at the beginning of February, and the minister of Civil 

Protection was informed on the final proposals. 

 

As stated by the head of the Commission, Professor Johann Georg Goldammer, the finding "is 

the result of a very intensive dialogue that lasted four months and attended by Greek 

scientists, experts, professionals and experts of all disciplines. They also participated in all the 

relevant services at the Greek government level and held a round table at national level in 

December 2018, in which all the responsible actors participated." 

 

In the meeting with Mrs. Gerovasili participated the SG Civil Protection, Yiannis Tavyllis, 

while the multi-page finding of the Commission delivered on behalf of the Commission, the 

Professors Gabriel Xanthopoulos, Ioannis Mitsopoulos, and Giorgos Eftykides, who the 

Minister has analysed the rationale behind the proposals they are submitting. 

 

It is noted that the proposals of the Independent Committee on Fire Management will be 

studied by the Presidents and members of the competent parliamentary committees and the 

members of the Independent Committee meet with representatives and other relevant bodies, 

to formulate a common understanding of the legislative framework of Civil Protection, which 

has already progressed and is expected to be completed soon. 
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