
 

Βόρεια Εύβοια: Συνάντηση εργασίας με τον καθηγητή Goldammer 
και τα μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής  
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Συνάντηση εργασίας με τον καθηγητή Johann G. Goldammer και τα μέλη της Ανεξάρτητης 
Επιτροπής επιστημόνων της οποίας προΐσταται θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαΐου 
2022 και ώρα 18.30 στο Κτήριο «ΜΕΛΑ» στη ΛΙΜΝΗ Ευβοίας. 

Η Επιτροπή συστάθηκε το 2018 (Υ60/2018 – ΦΕΚ 3937/Β/10-9-2018) με σκοπό τη 
διερεύνηση των υποκείμενων αιτιών των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, η Επιτροπή έχει 
αναλάβει να συνεισφέρει στην ανάλυση της πυρκαγιάς του 2021 και τον προσδιορισμό 
προτεραιοτήτων  για την αντιπυρική προστασία της περιοχής την αντιπυρική περίοδο του 
2022. 

Σκοπός της Επιτροπής είναι επίσης να συνεισφέρει προτάσεις για τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό της ολοκληρωμένης διαχείρισης των πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια με την 
εφαρμογή των κατευθύνσεων της σχετικής έκθεσης που παρέδωσε στη Βουλή των Ελλήνων 
το 2019. 

Σκοπός της συνάντησης της 26ης Μαΐου είναι ο διάλογος της Επιτροπής, με την παρουσία και 
του καθηγητή Johann G. Goldammer, με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και των 
φορέων της Β. Εύβοιας σχετικά με τα θέματα πρόληψης και βελτίωσης της οργάνωσης της 
αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή μετά την πυρκαγιά του 2021. 

Source: https://dasarxeio.com/2022/05/26/112588/ - English Translation (next page):  
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North Evia: Working meeting with Professor Goldammer and the members 
of the Independent Committee 

By dasarxeio on 26/05/2022 

 

A working meeting with Professor Johann G. Goldammer and the members of the 
Independent Committee of Scientists, which he chairs, will take place on Thursday, 26 May 
2022 at 18.30 at the "MELA" Building on LAKE Evia. 

The Committee was established in 2018 (Υ60 / 2018 – Government Gazette 3937 / Β / 10-9-
2018) in order to investigate the underlying causes of catastrophic fires in Greece. 

In the framework of the reconstruction program of Northern Evia, the Commission has 
undertaken to contribute to the analysis of the fire of 2021 and the determination of priorities 
for the fire protection of the region in the fire period of 2022. 

The purpose of the Committee is also to contribute proposals for the long-term planning of 
the integrated management of fires in Northern Evia by implementing the directions of the 
relevant report submitted to the Greek Parliament in 2019. 

The purpose of the meeting on 26 May is the dialogue of the Commission, with the presence 
of Professor Johann G. Goldammer, with the representatives of the local authorities and the 
bodies of North Evia on the issues of prevention and improvement of the organization of fire 
protection in area after the fire of 2021. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL86AB16T6speP3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY642uebWsL8zYoNutAgKq3YId8RkC9K5BGn3oW9gI74
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL86AB16T6speP3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY642uebWsL8zYoNutAgKq3YId8RkC9K5BGn3oW9gI74

