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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ 
ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΠΑΡΚΩΝ & ΑΛΣΩΝ        
                        

 

Ταχ. Δ/νση      : Τέρμα Αλκμάνος                                                     
Ταχ. Κώδικας : 11528 Ιλίσια                                                                     
Πληροφορίες  : Στ. Τζαφέρος                               
Τηλέφωνο       : 2131512181
FAX                 : 2105244135

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γενικές Δ/νσεις Δασών
& Αγροτικών Υποθέσεων  
          Έδρες τους

ΚΟΙΝ: Ως ο πίνακας κοινοποιήσεων

Σας γνωστοποιούμε το ανωτέρω σχετικό συναφθέν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπ. 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.) και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), το οποίο 
υπεγράφη αμφοτέρων των ανωτέρω συμβαλλομένων και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 
ΑΔΑ: 7ΣΓΛ4653Π8-7Χ4, μετά του επισυναπτομένου παραρτήματος στο οποίο ορίζονται οι τομείς και 
οι δράσεις της συνεργασίας.

Προκειμένου της προσωρινής εγκατάστασης όχι μακράν του δεκαπενθημέρου, επί εκτάσεων που 
προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, μελών του ΣΕΠ από την οικεία δασική 
Αρχή, υποβάλλεται σχετικό αίτημα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εφόσον πρόκειται για ιδιωτική 
δασικού χαρακτήρα έκταση, προηγείται η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Παράλληλα με το 
υποβληθέν αίτημα προς την Δασική Υπηρεσία, ενημερώνονται κατ’ αντιστοιχία και οι υπηρεσίες του 
οικείου ΟΤΑ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πολιτική Προστασία, η τοπική υγειονομική υπηρεσία, για 
τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές του σχετικά με τη δραστηριότητα. Ακολουθεί η προσωρινή 
εγκατάσταση των μελών του ΣΕΠ στο δασικό χώρο, εφόσον κριθεί από την δασική Αρχή η 
καταλληλότητα του χώρου εγκατάστασης για τη δραστηριότητα.  

Κατόπιν ολοκλήρωσης του προγράμματος δράσης, άλλως μετά το πέρας της δραστηριότητας, ο 
δασικός χώρος παραδίδεται από τα μέλη του ΣΕΠ στην οικεία δασική Αρχή, τηρουμένων των 
προβλεπομένων της προστασίας, διατήρησης, διαφύλαξης και αποτροπής φθοράς της δασικής 
βλάστησης και του ευρύτερου δασικού περιβάλλοντος, καθώς και της καθαριότητας του χώρου.

Παρακαλούμε για τη συνδρομή και συμβολή σας στα πλαίσια του πεδίου αρμοδιοτήτων σας, κατά 
την άσκηση των δράσεων του ΣΕΠ, σε επίπεδο πληροφόρησης και διάχυσης της γνώσης σε θέματα του 
τρόπου άσκησης της δασοπονίας, της προστασίας και διατήρησης του δασικού πλούτου της Χώρας, 
στα πλαίσια άσκησης της φιλοπεριβαλλοντικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Μνημονίου συνεργασίας αμφοτέρων
των ΥΠΕΝ και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων 

ΣΧΕΤ: το με ημεροχρονολογία 2/7/2018 Μνημόνιο Συνεργασίας

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆Π∆/28877/1340
Ηµ/νία: 17/03/2020
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Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, 
προς ενημέρωση και εφαρμογή της κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(α) Γραφείο Υπουργού
(β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
         Μεσογείων 119
          10192 Αθήνα

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γραφεία Συντονιστών
      Έδρες τους 

3. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
           Πτολεμαίων 1
           11635 Αθήνα

      
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
(α) Γρ. Γενικού Δ/ντή
(β) Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης
               Ενταύθα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
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