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Το 2020, μια δύσκολη χρονιά για τον κόσμο μας, φτάνει 
στο τέλος του και, γυρίζοντας σελίδα για το 2021, το νέο 
έτος ξεκινά με μια μεγάλη πρόκληση, την προσαρμογή 
στις νέες συνθήκες που έφερε στην πόρτα μας η κρίση 
του COVID19. Μια κρίση η οποία ξεκίνησε, αλλά και ανά-
δειξε, τις εύθραυστες ισορροπίες του ανθρώπου με τον 
φυσικό περιβάλλον που τον περιστοιχίζει.
Η Διεύθυνση Δασών Χανίων, με συνεχή βήματα αξιοποί-
ησης των ευκαιριών που δίνει η σύγχρονη ψηφιακή επο-
χή, δίνει την ευκαιρία για ταχύτερη και απομακρυσμένη 
επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και ερ-
γασία του προσωπικού της, με έργα όπως η διεύρυνση 
των διαδικασιών ψηφιακής υποβολής αιτημάτων, την 
ψηφιοποίηση του φυσικού της αρχείου, έργα υποδο-
μής για τηλεργασία και με τη διαρκή δραστηριοποίησή 
της στην ολοκλήρωση του μεγάλου έργου των Δασικών 
Χαρτών της Π.Ε. Χανίων. Οι κινήσεις αυτές δίνουν την ευ-
καιρία, τόσο σε πολίτες όσο και στους εργαζομένους των 
συνεργαζόμενων υπηρεσιών να τηρούν ασφαλείς απο-
στάσεις επικοινωνίας και συνεργασίας, να διευθετούν τις 
υποθέσεις τους με μεγαλύτερη αμεσότητα και να διασφα-
λίζεται η ακρίβεια του περιεχομένου των υποθέσεων.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

& ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Οι κινήσεις αυτές συνεπικουρούνται από τη διαρκή 
αναβάθμιση των υλικοτεχνικών της υποδομών, τόσο σε 
υπολογιστικό αλλά και κτιριακό επίπεδο.
Στο βήμα αυτό γίνονται ενέργειες δημιουργίας στεγα-
σμένων χώρων αναμονής πολιτών, για τήρηση ασφα-
λών και προφυλαγμένων από τις καιρικές συνθήκες 
αποστάσεων, αλλά και επέκτασης των γραφείων της 
σε νέες, όμορες εγκαταστάσεις αξιοποιώντας τόσο ίδια 
μέσα και εθελοντική συνεισφορά των εργαζομένων της 
όσο και σύγχρονα προγράμματα ενεργειακής αναβάθ-

μισης κτιρίων, με γνώμονα το δίπολο άνθρωπος και πε-
ριβάλλον, με στόχο να λειτουργήσει ως πρότυπο υπηρε-
σιακών δυνατοτήτων και δράσεων.
Η συνισταμένη των κινήσεων αυτών δημιουργεί συν-
θήκες αμεσότητας και ασφάλειας τόσο σε επίπεδο εξυ-
πηρέτησης των πολιτών και των ενδιαφερόμενων υπη-
ρεσιών όσο και σε επίπεδο εργασίας του προσωπικού, 
με επίγνωση των κινδύνων που μας παρουσιάστηκαν 
στο διάστημα που διανύσαμε, αλλά με το βλέμμα στο 
μέλλον.

Γνωρίζουμε τις προκλήσεις, δράττουμε των ευκαιριών
για ένα καλύτερο 2021!
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