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Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του 
Πρωθυπουργού για τη σύσταση Ανεξάρτητης Επιτροπής, υπό τον καθηγητή Johann Georg 
Goldammer, για τη διερεύνηση και ανάλυση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. 
Η Επιτροπή συναντήθηκε με τον υπουργό Επικρατείας και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Δ. 
Τζανακόπουλο και παρουσίασε τον τρόπο εργασίας και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 
της. 
 
Ο καθηγητής Goldammer σύστησε στον κ.Τζανακόπουλο τα μέλη της επιτροπής, υπογράμμισε τον 
ανεξάρτητο χαρακτήρα της και τον ενημέρωσε ότι οι εργασίες της επιτροπής θα στηριχθούν στην 
ανάλυση δεδομένων που αφορούν την διαχρονική εξέλιξη του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών 
στην Ελλάδα και στη διεθνή επιστημονική γνώση και εμπειρία. Επιπλέον, θα συνεργαστεί με ειδικούς 
επιστήμονες και εκπροσώπους επιχειρησιακών φορέων και υπηρεσιών που έχουν σχέση με το 
αντικείμενο της διαχείρισης των πυρκαγιών, ώστε να καταγράψει τις απόψεις και να μελετήσει τις 
προτάσεις τους. Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν σε έκθεση η οποία θα συζητηθεί σε 
συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να αξιολογηθούν και 
να οριστικοποιηθούν οι τελικές προτάσεις που θα κατατεθούν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018 στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
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On September 10, 2018, the Prime Minister's Decision on the Establishment of an Independent 
Committee aiming to investigate and analyze the fire problem in the landscapes of Greece, led by 
Professor Johann Georg Goldammer, was published in the Official Government Gazette. The 
Committee met with State Secretary and Government Spokesman Mr. D. Tzanakopoulos and 
presented the modus operandi and the timeframe for the implementation of its task. 
 
Professor Goldammer introduced the members of the Committee to Mr Tzanakopoulos, highlighted 
the independent nature of the Committee and informed him that the work will be based on the analysis 
of forest fire data in Greece and on international scientific knowledge and experience as well. 
Furthermore, specialists and representatives of operational agencies and services related to fire 
management will be consulted, in order to capture their views and proposals. The results will be 
included in a report to be discussed at a round table meeting with the stakeholders to evaluate and 
finalize the proposals to be submitted to the Greek Parliament by the end of December 2018. 
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