
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Υ60  
 Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Ανεξάρ-

τητη Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών των 

πυρκαγιών». 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 3 και 5 του άρθρου 25 και του άρθρου 

90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98), 

β) του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα ως 
Πρωθυπουργού» (Α' 113).

2. Την ανάγκη συγκρότησης μιας ανεξάρτητης επι-
τροπής διεθνούς κύρους, η οποία θα διερευνήσει ης 
υποκείμενες αιτίες των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν 
στην Αττική στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, αντικειμενικά 
και αδιάβλητα, και θα προτείνει τις απαραίτητες μεταρ-
ρυθμίσεις για την θωράκιση των πολιτών από αντίστοιχα 
φαινόμενα.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής

1. Συνιστάται Επιτροπή με την ονομασία «Ανεξάρτητη 
Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών».

2. Η Επιτροπή αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
α) Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Johann Georg Goldammer, Κα-

θηγητής του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ, διευθυντής του 
Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών 
(GFMC), ως Πρόεδρος,

β) Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Αναπληρωτής Ερευνη-
τής στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" και 
στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστη-
μάτων,

γ) Γεώργιος Ευτυχίδης, Δασολόγος - Συντονιστής 
Έργων Ε&ΤΑ Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών και 
Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών στο Κέντρο Μελετών 
Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ),

δ) Δρ. Γεώργιος Μαλλίνης, Επίκουρος Καθηγητής, Ερ-
γαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωχωρικής Ανάλυσης 
στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστήμιου Θράκης, 

ε) Δρ. Ιωάννης Μητσόπουλος, Δασολόγος, ειδικός 
Δασικών Πυρκαγιών στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, 

στ) Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Τακτικός Καθηγη-
τής στο Τμήμα δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2 
Έργο της Επιτροπής

1. Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση των υποκεί-
μενων αιτιών των καταστροφικών πυρκαγιών της 23ης 
και 24ης Ιουλίου 2018 στην Αττική και η σύνταξη έκθε-
σης για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές 
που πρέπει να υιοθετήσει η Ελλάδα για την αποφυγή 
αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον.

2. Στο πλαίσιο αυτό, ανατίθεται στην Επιτροπή:
α) η συλλογή και η επεξεργασία των σχετικών πλη-

ροφοριών,
β) η διαμόρφωση ενός σχεδίου για τη διαχείριση του 

τοπίου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις νέες εξελίξεις, τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή για 
την ενίσχυση της προστασίας από φυσικές καταστροφές.

γ) η σύνταξη έκθεσης για την αντιμετώπιση ενδεχό-
μενων μεγάλων πυρκαγιών στο μέλλον και για τη λήψη 
των αναγκαίων μέτρων πολιτικής για την προστασία από 
φυσικές καταστροφές.

3. Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της έως την 
31η Δεκεμβρίου 2018 με τη σύνταξη της προβλεπόμενης 
στο στοιχείο γ' της παρ. 1 του παρόντος έκθεσης και την 
υποβολή της στον Πρωθυπουργό καθώς και σε όλα τα 
κόμματα του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ο 
οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη, καθώς και τον 
τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτρο-
πή δύναται να καλεί κατά την κρίση της υπηρεσιακούς 
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παράγοντες, στελέχη φορέων του δημόσιου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, ειδικούς εμπειρογνώμο-
νες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που 
μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του 
έργου της.

3. Η Επιτροπή για τη διευκόλυνση του έργου της ζητεί 
πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς 
και υπηρεσίες και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα 
αρμόδια Υπουργεία. Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου 
τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή 
κάθε πληροφορία και στοιχείο, που τους ζητείται σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 25 
του π.δ. 63/2005.

4. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδή-
ποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρωθυπουργός 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02039371009180002*
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