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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση στο ΥΠΕΝ για την Κινέτα 

 
 Οι μεγάλεσ φωτιζσ του Ιουλίου του 2018 ςτθν Κινζτα, πζραν τθσ καταςτροφισ περιουςιϊν και 
μεγάλου μζρουσ του δάςουσ και πζραν των προβλθμάτων με τισ αποηθμιϊςεισ, δθμιοφργθςαν και 
δευτερογενι προβλιματα. Μεταξφ αυτϊν (α) οι πλθμμφρεσ λόγω τθσ αποψίλωςθσ του βουνοφ, που 
μάλιςτα κινδυνεφουν να γίνουν ο κανόνασ, όπωσ φάνθκε από τισ καταςτροφζσ τθσ κακοκαιρίασ “Γθρυόνθσ” 
(Νοζμβριοσ 2019), (β) ο διαρκισ κίνδυνοσ παράςυρςθσ μεγάλου όγκου φερτϊν υλικϊν από το βουνό προσ 
τθ κάλαςςα ςαν ςυνζπεια τθσ διάβρωςθσ του εδάφουσ και (γ) ο εςφαλμζνοσ χαρακτθριςμόσ οικιςμϊν ωσ 
δάςθ (αναδαςωτζα). Παρά τισ ενζργειεσ του Διμου και τισ διαμαρτυρίεσ των κατοίκων και παρότι ζχουν 
γίνει κάποια ζργα και ζχουν χορθγθκεί κάποιεσ αποηθμιϊςεισ, εξακολουκοφν να υφίςτανται αδικίεσ ςε 
ςχζςθ με άλλεσ πυρόπλθκτεσ περιοχζσ, τθ ςτιγμι μάλιςτα που θ Κινζτα εξακολουκεί να ζχει ςθμαντικζσ 
“πλθγζσ” ςτα δάςθ τθσ και πολλοφσ πυρόπλθκτουσ που δεν μποροφν οφτε να ξαναχτίςουν τα ςπίτια τουσ. 
 το πλαίςιο αυτό, οργανϊκθκε ςυνάντθςθ εργαςίασ όλων των ενδιαφερομζνων ςτο Υπουργείο 
Ενζργειασ και Περιβάλλοντοσ με αιτιματα όπωσ θ επιτάχυνςθ των ςχετικϊν μελετϊν και ζργων, θ  
περαιτζρω κωράκιςθ τθσ περιοχισ από επικίνδυνα φαινόμενα αλλά και θ αποηθμίωςθ όλων των 
πυροπλικτων και ο αποχαρακτθριςμόσ των εςφαλμζνα χαρακτθριςμζνων ωσ αναδαςωτζων περιοχϊν. 
 τθ ςυνάντθςθ, εκτόσ του Δθμάρχου, ςυμμετείχαν από τθν πλευρά του Υπουργείου ο Υφυπουργόσ 
ΥΠΕΝ κ. Γεϊργιοσ Αμυράσ με τον ΓΓ Δαςϊν κ. Κωνςταντίνο Αραβϊςθ και τουσ ςυμβοφλουσ τουσ, ενϊ από 
τθν Κινζτα θ Πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ υλλόγων Κινζτασ κα Μαργαρίτα Πρίφτθ, ο Αντιπρόεδροσ κοσ 
Μπάμπθσ Ζθμάλθσ, ο Γ. Γραμματζασ κοσ Παναγιϊτθσ Χαρμπισ και ωσ εκπρόςωποι τθσ Επιτροπισ 
Πυροπλικτων Κινζτασ οι κκ Γρθγόριοσ Φλουτςάτοσ και Γεϊργιοσ Παραςκευάσ. 
 Μετά τθ ςυνάντθςθ, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ διλωςε: 
«Συνεργαςία ςτο Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, για να επιλφςουμε τα ςοβαρά προβλήματα, που 
απαςχολοφν τουσ κατοίκουσ τησ Κινζτασ, όςον αφορά τα δαςικά, με τον Υφυπουργό κ. Αμυρά Γεώργιο και 
τον Γ.Γ Δαςών κ. Αραβώςη Κωννο, παρουςία τησ προζδρου τησ Ομοςπονδίασ Συλλόγων Κινζτασ κ. Πρίφτη 
Μαργαρίτασ και τησ επιτροπήσ πυρόπληκτων Κινζτασ.» 
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