
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας via τους νέους Δασικούς χάρτες-

Η Διεύθυνση Δασών Αργολίδας επιθυμεί την ενημέρωση του κοινού για την επικείμενη σύνταξη 
δασικών χαρτών για το σύνολο σχεδόν της περιοχής ευθύνης της, δηλαδή την Περιφερειακή 
Ενότητα (Νομός) Αργολίδας.
Πρόσφατα υπογράφηκε σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου που αφορά την σύνταξη των 
δασικών χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και ήδη εκτελούνται εργασίες σύνταξης 
των δασικών χαρτών.
Στους νέους δασικούς χάρτες απαιτείται το σύνολο του αρχείου της υπηρεσίας, το οποίο 
αποτελείται από διάφορες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (πράξεις 
χαρακτηρισμού, κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων, παραχωρητήρια, εποικιστικά, ιδιωτικά δάση, 
κ.λπ.), να αποτυπωθεί σε σχετικά χαρτρογραφικά υπόβαθρα.
Η δασική υπηρεσία έχει μεριμνήσει για την ψηφιακή συλλογή ενός μεγάλου τμήματος των 
ανωτέρων αναφερόμενων στοιχείων, στοιχείων που ανάγονται χρονικά κυρίως στα τελευταία 
χρόνια. Παλιότερα χρονικά ψηφιακά αρχεία υφίστανται αποσπασματικά κυρίως χωρίς εξαρτήσεις 
ή εξαρτημένα σε διαφορετικά συστήματα αναφοράς.
Οι πολίτες μπορεί να κατέχουν βεβαιώσεις χαρακτηρισμού, παραχωρητήρια, ιδιωτικά δάση κ.λπ. 
με σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα που να έχουν εκδοθεί στο παρελθόν, χωρίς γεωαναφορά 
στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 που χρησιμοποιείται πλέον για όλη την χώρα.
Η προσκόμιση εκ μέρους των πολιτών εφόσον το επιθυμούν, των ανωτέρων διοικητικών πράξεων 
επικαιροποιημένων ή όχι στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, θα συμβάλλει υπέρμετρα στην 
προσπάθεια της υπηρεσίας για ορθή σύνταξη δασικών χαρτών.
Με δεδομένη την εμπειρία από τις πρόσφατες αναρτήσεις δασικών χαρτών, που έγιναν στο σύνολο 
σχεδόν της Χώρας, εκτιμάμε ότι με την ενεργοποίηση των πολιτών κατά την διαδικασία σύνταξης 
των δασικών χαρτών, θα ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία όλων μας. Θα αποφευχθεί η κατάθεση 
χιλιάδων ενστάσεων επί των δασικών χαρτών της χωρικής αρμοδιότητάς μας (Νομός Αργολίδας) 
με ότι συνεπάγεται αυτό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών 

k Αργολίδας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Μιχ.Ιατρού 21, Τ.Κ. 211 00, Ναύπλιο, τηλέφωνο: 
27520-23524, 27520-28226, τηλεομοιοτυπία (fax): 27520-27359, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): 
ddarg(5>4793.syzefxis.gov.gr & ddargolidas(5)gmail.com τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 8.00 
π.μ. έως 3.00 μ.μ.


