
Motor Oil: Αναδάσωση στην 

περιοχή της Κινέτας 

 
Με το σύνθημα «Φυτεύουμε μαζί, δίνουμε ζωή», o όμιλος 

MOTOR OIL πραγματοποίησε πιλοτική αναδάσωση στην 

Κινέτα του δήμου Μεγαρέων. Συγκεκριμένα, 6.500 δέντρα 

τοποθετήθηκαν στον οικισμό του Πανοράματος 3, σε μία 

έκταση 100 στρεμμάτων που έχει χαρακτηριστεί αναδασωτέα 

μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018. 

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 14 ημέρες από την ημέρα της εγκατάστασης του 

συνεργείου στην περιοχή και κατά τη διάρκειά του φυτεύτηκαν είδη όπως: 

χαλέπιος πεύκη, κυπαρίσσια, βελανιδιές, σχίνοι, κουκουναριές κ.α., σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές των δασικών αρχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τη 

φύτευση έγινε μια μεγάλη προεργασία στην περιοχή για τον καθαρισμό από 

τον μεγάλο όγκο καμένων δέντρων και απορριμμάτων που είχαν συσσωρευτεί 

σε αυτήν μετά την πυρκαγιά, τα οποία επιβάρυναν σημαντικά το περιβάλλον. 

Όλα αυτά συγκεντρώθηκαν και έγινε η απόθεσή τους στην ανακύκλωση. 

 



  

Η επιλογή της θέσης του έργου έγινε μετά από επιτόπιες αυτοψίες στην 

περιοχή με τη συνδρομή του Δασαρχείου Μεγάρων και της Διεύθυνσης 

Αναδασώσεων Αττικής. Ειδικοί επιστήμονες εκπόνησαν μελέτη αναδάσωσης 

και άρχισε το αναδασωτέο έργο μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου 

εγκατάστασης. Η όλη διαδικασία έγινε και με τη συνδρομή της Γενικής 

Διεύθυνσης Δασών Αττικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δασών. Η 

Motor Oil, βάσει του διαχειριστικού σχεδίου, έχει αναλάβει τόσο το πότισμα 

όσο και τη φροντίδα των δέντρων για δύο έτη. 

Ο Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 

δήλωσε σχετικά: «Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν «πνεύμονα ζωής» και 

παράλληλα έχουν την ικανότητα να προσφέρουν υψίστης σημασίας ωφέλειες 

για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Γι’ αυτό και εμείς θέλαμε να συμβάλουμε 

εμπράκτως στην αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων της περιοχής της 

Κινέτας που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του 2018. Σε αυτό το πλαίσιο, 

αναλάβαμε να πραγματοποιήσουμε πιλοτική, σε πρώτη φάση, αναδάσωση 

στον οικισμό του Πανοράματος 3». 



 

«Παραδίδοντας το έργο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με κατοίκους και 

φορείς της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν με τα πιο θερμά λόγια την 

ικανοποίησή τους γι’ αυτήν την πρωτοβουλία. Την ίδια ικανοποίηση 

αισθανόμαστε και εμείς γιατί πιστεύουμε πως φυτεύοντας μαζί, δίνουμε ζωή. 

Η επιθυμία των κατοίκων να δουν ξανά πράσινη την περιοχή αρχίζει να 

γίνεται πραγματικότητα», συνέχισε.  
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