
 
Αναζήτηση 

Γραφείο Τύπου 

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019 

Παράδοση στον Πρόεδρο της Βουλής του Πορίσματος της Ανεξάρτητης 

Επιτροπής για τη Διερεύνηση των Αιτίων των Πυρκαγιών στην Ελλάδα 

 

«Μετά την πολύ μεγάλη τραγωδία που συνέβη στη χώρα μας το καλοκαίρι στο Μάτι με τις 

φονικές πυρκαγιές, καθίσταται ακόμα πιο επείγον να ληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες 

για την ενίσχυση του κρισιμότατου τομέα της Πολιτικής Προστασίας». Αυτό δήλωσε ο 

Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικόλαος Βούτσης, παραλαμβάνοντας το Πόρισμα της 

Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη Διερεύνηση των Αιτίων των Πυρκαγιών στην Ελλάδα, που 

συγκροτήθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα, τον Σεπτέμβριο του 

2018. 

Παραλαμβάνοντας το Πόρισμα με τις ιδέες και τα συμπεράσματα της Επιτροπής με στόχο 

τον συντονισμό των ενεργειών για την αναδιοργάνωση και περαιτέρω ενίσχυση του τομέα 

Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας, ο Πρόεδρος της Βουλής δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό το γεγονός ότι καταθέτετε τις προτάσεις και τις απόψεις σας για ένα θέμα όπως η 

Πολιτική Προστασία, που δεν είναι μόνο της Ελλάδας ή της Ευρώπης, αλλά και διεθνές και 

σχετίζεται παράλληλα με κρίσιμα θέματα που άπτονται των επικίνδυνων κλιματικών 

αλλαγών». Ο κ. Βούτσης προανήγγειλε ότι το Πόρισμα θα μελετηθεί από τους Προέδρους 

και τα μέλη των αρμόδιων κοινοβουλευτικών Επιτροπών και στη συνέχεια τα μέλη της 

Ανεξάρτητης Επιτροπής θα προσκληθούν σε ακροάσεις με τη συμμετοχή και άλλων 

αρμόδιων φορέων, έτσι ώστε να διαμορφωθεί κοινή αντίληψη για τη διαμόρφωση του 

νομοθετικού πλαισίου για την Πολιτική Προστασία. 

https://www.hellenicparliament.gr/el/


Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη Διερεύνηση των 

Αιτίων των Πυρκαγιών στην Ελλάδα, Professor Dr. Johann Georg Goldammer, τόνισε: «Το 

πόρισμα αυτό είναι το 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». 

Όπως υπογράμμισε, στο Πόρισμα περιλαμβάνονται οι προτάσεις της Επιτροπής για τις 

επείγουσες δράσεις που πρέπει να αναλάβει η ελληνική πολιτεία προκειμένου να ενισχύσει 

τον ευαίσθητο τομέα της Πολιτικής Προστασίας. 

Στην παράδοση του Πορίσματος παρέστησαν, επίσης, οι βουλευτές κ. Αντώνιος Συρίγος, 

Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, 

κυρία Χαρούλα Καφαντάρη, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 

και κυρία Αικατερίνη Ιγγλέζη, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του 

Περιβάλλοντος. 

Τον επικεφαλής της Επιτροπής, Professor Dr. Johann Georg Goldammer, συνόδευαν τα 

μέλη της, Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Αναπληρωτής Ερευνητής στον Ελληνικό Γεωργικό 

Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ", Δρ. Γεώργιος Μαλλίνης, Επίκουρος Καθηγητής στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, κ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Τακτικός Καθηγητής στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Δρ. Ιωάννης Μητσόπουλος, Δασολόγος-

Ειδικός Δασικών Πυρκαγιών στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ακολουθεί σε ηλεκτρονική μορφή ολόκληρο το Πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη 

Διερεύνηση των Αιτίων των Πυρκαγιών στην Ελλάδα 

Συνοδευτικά αρχεία 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8158407a-fc31-4ff2-a8d3-

433701dbe6d4/Y60_COMMITTEE_LANDSCAPE%20FIRE_FULL%20REPORT_GREE

CE.pdf 

 

Source: 

https://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-

Typou/?press=dd0e222d-4e29-448e-ab1f-a9ed01043a81 

 

English Translation: See following pages 
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Αναζήτηση    

Press Office 

Athens, February 7, 2019 

Delivery to the President of the House of the 

door of the Independent Committee for the 

Investigation of the Causes of Fires in Greece 

 

"After the great tragedy that happened in our country in the summer in the eye with the 

killing fires, it becomes even more urgent to take legislative initiatives to strengthen the 

critical area of civil protection." This was said by the speaker of the House, Mr. Nikolaos 

Voutsis, receiving the conclusion of the independent Committee for the investigation of the 

causes of fires in Greece, which was formed by the decision of the Prime Minister, Mr. 

Alexis Tsipras, in September 2018. 

Receiving the findings with the ideas and conclusions of the Commission with the aim of 

coordinating the actions for the reorganization and further strengthening of the civil 

protection sector in our country, the President of the parliament said: "It is particularly 

important that the fact that you are depositing your proposals and opinions on a subject such 

as civil protection, which is not only of Greece or Europe, but also international, and is 

related to critical issues related to dangerous climate change. " Mr. Voutsis announced that 

the findings will be studied by the Presidents and members of the competent parliamentary 

committees and then the members of the Independent Commission will be invited to 

https://www.hellenicparliament.gr/el/


hearings with the participation of other relevant bodies, so that Common understanding of 

the formulation of the legislative framework for civil protection. 

For his part, the head of the independent Committee for the investigation of the causes of 

fires in Greece, Professor Dr. Johann Georg Goldammer, stressed: "This finding is the result 

of a very intensive dialogue that lasted four months and in Greek scientists, specialists, 

professionals and experts from all disciplines. All the relevant services at the Greek 

government level were also involved and a round table was held at the national level in 

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

report includes the Commission's proposals for urgent actions to be undertaken by the Greek 

State in order to strengthen the sensitive area of civil protection. 

The tradition of the house was also attended by members Mr. Antonios Syrigos, chairman of 

the Standing Committee on Public Administration, public order and Justice, Mrs. Haroula 

Kafantari, chairman of the Standing Committee on Production and Trade and Lady 

Aikaterini Iglezi, President of the Special Standing Committee on Environmental Protection. 

The head of the Commission, Professor Dr. Johann Georg Goldammer, accompanied its 

members, Dr. Gabriel Xanthopoulos, associate researcher at the Greek Agricultural 

organization  "Dimitra ", Dr. Georgios Mallinis, assistant professor at Democritus University 

of Thrace, Mr. Alexandros Dimitrakopoulos, professor at the Aristotle University of 

Thessaloniki and Dr. Ioannis Mitsopoulos, forest fire specialist at the Environmental Policy 

Directorate of the Ministry of Environment and Energy. 

The entire conclusion of the Independent Commission on the investigation of the causes of 

fires in Greece follows in electronic form 

Supporting files 
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