
 
 
 
 

                                          

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

 
Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως «ΥΠΑΑΤ») εκπροσωπούμενο από τον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη και το 
Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (το οποίο εφεξής θα 
αναφέρεται ως «ΣΕΠ») εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου κ. Χρήστο Σταθόπουλο, τα οποία συλλογικά θα αναφέρονται ως 
«συμβαλλόμενοι», λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
 
 
Α) Η διατήρηση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος απορρέει από το 
Σύνταγμα και τους Νόμους της Ελλάδας, αποτελεί υποχρέωση της χώρας ως μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απορρέει από δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα στο 
πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, συμβάσεων και πρωτοβουλιών. 
 
 
Β) Το ΥΠΑΑΤ έχει θέσει την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο της 
στρατηγικής του και προωθεί, μέσω των μέτρων πολιτικής και των προγραμμάτων 
του, την αειφόρο διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, την καινοτομία, τη 
μεταφορά γνώσης, και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, 
και σύμφωνα με τα συμπεράσματα σχετικής διημερίδας που διοργανώθηκε στις 21-
22/02/2008 στη Θεσσαλονίκη, οι άμεσες υποχρεώσεις του ΥΠΑΑΤ αφορούν μεταξύ 
άλλων τη συνεργασία με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους ακαδημαϊκούς 
φορείς, την αναδιάρθρωση των δασικών υπηρεσιών, τη συνεργασία με τις άλλες 
εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και φορείς, την ενίσχυση της κτηνοτροφίας κα. 
 
 
Γ) Το ΣΕΠ αποτελεί ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη 
κερδοσκοπικό, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σκοπό έχει την παροχή 
εξωσχολικής αγωγής σε Ελληνόπουλα με την εφαρμογή του προσκοπικού 
συστήματος, το οποίο συνίσταται στην διάπλαση ηθικού χαρακτήρα και την 
προσφορά φυσικής αγωγής κυρίως με την ομαδική δράση, τη ζωή στο ύπαιθρο και το 
παιχνίδι, μέσα στο πλαίσιο διαπαιδαγώγησης και μόρφωσης της νεολαίας που 
ορίζονται από το Σύνταγμα και τους Νόμους. Το ΣΕΠ, με τα προγράμματα και τις 
δραστηριότητες των Τμημάτων του, αποσκοπεί ειδικότερα στην ανάπτυξη και 
διάδοση των ελληνικών πολιτιστικών αξιών στον εσωτερικό και διεθνή χώρο, στην 
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προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς 
και στη σωματική αγωγή και άθληση με την οργάνωση και συμμετοχή μελών και 
αθλητικών ομάδων του σε σχετικές διοργανώσεις της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού και των διαφόρων αθλητικών ομοσπονδιών. Η υπαίθρια ζωή, οι τεχνικές 
δεξιότητες, η πνευματική καλλιέργεια, η κοινωνική συνεργασία, η σωματική αγωγή, η 
πολιτιστική μας κληρονομιά, η προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά υπηρεσίας 
προς το κοινωνικό σύνολο και η παγκόσμια συναδέλφωση είναι τομείς απασχόλησης  
που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά και τους νέους του ΣΕΠ μέσα από ένα 
δημοκρατικό πλουραλισμό, να ανακαλύψουν πανανθρώπινες αξίες που θα τους 
βοηθήσουν στη ζωή τους ως ενήλικες.  
 
 
Το ΣΕΠ αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική Κίνηση για νέους στην Ελλάδα, ήδη από 
το 1910, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 25.000 μέλη και προσκοπικές 
οικογένειες σε όλη την επικράτεια. Η συνεχής παρουσία και προσφορά του στην 
ελληνική κοινωνία έχουν αναγνωριστεί και τιμηθεί από την Πολιτεία. 
 
 
Δ) Το ΥΠΑΑΤ και το ΣΕΠ έχουν συνεργαστεί αποτελεσματικά στο παρελθόν, ενώ τα 
στελέχη τους διατηρούν σταθερά καλές σχέσεις συνεργασίας. Το ΥΠΑΑΤ εκτιμά την 
πρόθεση και επιθυμία του ΣΕΠ να ενισχύσει το έργο του και να συνεργαστεί για την 
επιτυχή έκβαση των δράσεων του. Αναγνωρίζει ότι οι ενέργειες και οι δράσεις του 
ΣΕΠ μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στο έργο του ΥΠΑΑΤ. Θεωρεί ότι οι 
πρωτοβουλίες που θα αναπτύξει το ΣΕΠ σε θέματα περιβάλλοντος σε συνεργασία με 
το ΥΠΑΑΤ  μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του έργου του 
δευτέρου. Αναλαμβάνει να συνδράμει ουσιαστικά το ΣΕΠ σε δράσεις και 
πρωτοβουλίες που άπτονται θέματα περιβάλλοντος.  Ενθαρρύνει το ΣΕΠ να υλοποιεί 
δραστηριότητες που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο, μέσα από το ετήσιο 
πρόγραμμά αυτού καθώς και των παραρτημάτων του σε όλη την Επικράτεια. 
 
 
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 
 

Άρθρο 1 
 

Γενικά 
 

Οι συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν σε θέματα διατήρησης, αειφορικής διαχείρισης 
και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων των δασών, 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας (το οποίο στο εξής 
θα αναφέρεται ως «Μνημόνιο»). 
 
 
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας καθένας από τους συμβαλλόμενους διατηρεί στο 
ακέραιο τον χαρακτήρα και τον σκοπό λειτουργίας του, όπως και το δικαίωμα να 
υλοποιεί ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς δράσης παρεμφερούς 
χαρακτήρα. 
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Άρθρο 2 
 

Αντικείμενο Συνεργασίας 
 

Η συνεργασία των συμβαλλόμενων θα αφορά τους τομείς και αντικείμενα που 
ορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος Μνημονίου. Οι τομείς και τα αντικείμενα είναι 
δυνατόν να εμπλουτίζονται με βάση τη πρόοδο υλοποίησης του Μνημονίου ή και τις 
συναφείς ανάγκες που προκύπτουν, μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων. 
 
 

Άρθρο 3 
 

Μηχανισμοί Υλοποίησης 
 
Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν το μεν ΥΠΑΑΤ τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, το δε ΣΕΠ τη Γενική Εφορεία 
/Εφορεία Περιβάλλοντος, ως φορείς/μονάδες που θα αναλάβουν το συντονισμό για 
την υλοποίηση του παρόντος (οι οποίες στο εξής θα αναφέρονται ως «Φορείς 
Εφαρμογής»). Τα αντικείμενα που περιγράφονται στο Παράρτημα του παρόντος είναι 
δυνατόν να υλοποιούνται είτε από άλλους Φορείς Εφαρμογής, είτε από άλλες 
υπηρεσίες των συμβαλλόμενων, τις οποίες κάθε συμβαλλόμενος θα ορίζει αρμοδίως. 
 
 
Τα αντικείμενα στο πλαίσιο του παρόντος θα υλοποιούνται στην έκταση που 
επιτρέπουν οι διαθέσιμοι κατ’ έτος πόροι από τις πιστώσεις του ΥΠΑΑΤ για τον Τομέα 
Δάση, είτε οι χρηματοδοτήσεις τις οποίες το ΣΕΠ θα εξασφαλίζει. 
 
 
Οι Φορείς Εφαρμογής θα προγραμματίζουν και θα επισκοπούν την υλοποίηση του 
παρόντος κατά διαστήματα που θα ορίζουν οι συμβαλλόμενοι. 
 
 
Στις περιπτώσεις αυτές όπου τα αντικείμενα συνεργασίας απαιτούν από κοινού 
υλοποίηση δράσεων, οικονομική ενίσχυση ή άλλως εμπλοκή στενότερη από τον απλό 
συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμβαλλόμενων και της συνεργασίας 
των στελεχών των Φορέων Εφαρμογής, οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας θα 
εξειδικεύονται με αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ, οι οποίες θα λαμβάνονται μετά από 
αντίστοιχες προτάσεις που θα υποβάλει το ΣΕΠ στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ. Οι ειδικότεροι αυτοί όροι 
μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις προδιαγραφές, τον προγραμματισμό, τον 
προϋπολογισμό, τις πιθανές ροές πόρων και τα λοιπά στοιχεία υλοποίησης των 
δράσεων. 
 
 

Άρθρο 4 
 

Πνευματικά Δικαιώματα 
 
Εφόσον προκύψει ανάγκη, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων θα καθορίζονται σε 
ξεχωριστή συμφωνία ή ξεχωριστές συμφωνίες που θα συνάπτουν οι συμβαλλόμενοι. 
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Άρθρο 5 
 

Έναρξη και Διάρκεια 
 
Τα αντικείμενα συνεργασίας στα πλαίσια του παρόντος είναι δυνατό να ξεκινήσουν να 
υλοποιούνται από την ημέρα υπογραφής του. Η διάρκεια του παρόντος είναι 
πενταετής και είναι δυνατό να παρατείνεται με κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων. 
 
 
Οι όροι του παρόντος και του συνημμένου παραρτήματος, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του μνημονίου είναι δυνατό να τροποποιηθούν με κοινή 
συμφωνία των συμβαλλόμενων η οποία συνάπτεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά. 
 
 
Το παρόν συντάσσεται σε πέντε πρωτότυπα και υπογράφεται από τους 
συμβαλλόμενους. 
 
 

Αθήνα, 04/06/2008 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ 
 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τομείς – Αντικείμενα συνεργασίας ΥΠΑΑΤ και ΣΕΠ 

 
ΤΟΜΕΑΣ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 
1.  ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 

 
Παροχή, από το ΣΕΠ αναλόγως των 
δυνατοτήτων του, υποστήριξης προς την 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ παρέχοντας 
κατά περίπτωση τμήματα από το Ενήλικο 
Δυναμικό του ΣΕΠ για την 
πραγματοποίηση δράσεων 
πυροπροστασίας, δασοπροστασίας και 
πυρασφάλειας δασικών εκτάσεων όποτε 
αυτό κριθεί αναγκαίο και υπό 
προϋποθέσεις υποστηρίζοντας τον 
κρατικό μηχανισμό και το έργο του 
ΥΠΑΑΤ.  
 
Ενδεικτικά ζητήματα που είναι δυνατόν 
να περιλαμβάνονται, αποτελούν η 
πραγματοποίηση δράσεων εκπαίδευσης 
των νέων στη διαδικασία πυροφύλαξης, 
δασοπροστασίας και πυρόσβεσης 
δασικών εκτάσεων, στην οργάνωση 
συναντήσεων και ημερίδων με θέμα τα 
δάση και το φυσικό περιβάλλον αλλά και 
την πραγματοποίηση αναδασώσεων και 
καθαρισμών σε εκτάσεις που έχει κριθεί 
από το ΥΠΑΑΤ σκόπιμο.  
 
Σε ανάλογες περιπτώσεις ο Φορέας 
Εφαρμογής του ΣΕΠ και υπό τις οδηγίες 
του Διοικητικού Συμβουλίου του θα ορίζει 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε 
συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ αλλά και θα  
ορίζει το διαθέσιμο ενήλικο δυναμικό του 
εφόσον αυτό είναι δυνατό και εφικτό. 
 
Για την επιτυχή πραγματοποίηση των 
δράσεων και των εργασιών αυτών και τη 
διαφύλαξη των μέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος, το ΥΠΑΑΤ θα παρέχει στο 
ΣΕΠ τα απαραίτητα υλικά και ξυλεία 
έπειτα από κατάθεση πρότασης και 
σχετικού προϋπολογισμού. 
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2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΑΑΤ 
 
 

 
Οργάνωση και υλοποίηση από το ΣΕΠ 
δράσεων παρακολούθησης της 
κατάστασης δασικών περιοχών. Καθώς το 
ΣΕΠ αποτελεί μια Κίνηση της οποίας το 
πρόγραμμα υλοποιείται κυρίως σε σχέση 
με τη φύση και τα δάση, έφηβοι και νέοι 
μέλη του ΣΕΠ, θα καλούνται να 
επισημαίνουν στο ΥΠΑΑΤ τα σημεία 
εκείνα των δασικών μας εκτάσεων που 
υπόκεινται στην αντίληψη τους κατά τη 
διάρκεια δράσεων και εξορμήσεων των 
τμημάτων του ΣΕΠ ότι απειλούνται 
περιβαλλοντικά, ώστε να μπορεί να 
παρέμβει ουσιαστικά το ΥΠΑΑΤ και οι 
φορείς του.  
 

 
3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
 

 
Συνεργασία στην οργάνωση και 
υλοποίηση  εκδηλώσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα 
προστασίας του φυσικού μας 
περιβάλλοντος, εκπαίδευσης των νέων 
στη διαδικασία πυροφύλαξης, 
δασοπροστασίας και πυρόσβεσης 
δασικών εκτάσεων, στην προετοιμασία 
εκδόσεων σχετικών με το δασικό και εν 
γένει με το φυσικό περιβάλλον, την 
ανάληψη δράσεων κινητοποίησης και 
οργάνωσης τοπικών κοινωνιών σε 
ζητήματα σχετικά με την προστασία των 
δασών. 
 
Με σκοπό την πραγματοποίηση δράσεων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά 
και για νέους, συλλόγους, οργανώσεις, 
σχολεία κα, με τη συνδρομή ειδικά 
καταρτισμένων ενήλικων μελών του ΣΕΠ 
θα διατίθενται κατασκηνωτικά-
εκπαιδευτικά κέντρα του ΣΕΠ για την 
υλοποίηση ανάλογων δράσεων.  
 
Στα πλαίσια του προσκοπικού 
προγράμματος του ΣΕΠ και κατά τη 
διάρκεια των θερινών κατασκηνώσεων 
των Τμημάτων του σε ελεύθερους 
χώρους, δασικούς και μη, θα 
πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των μελών του 
ΣΕΠ σε θέματα προστασίας των δασών 
και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και 
εκπαίδευσης σε θέματα πυροφύλαξης, 
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δασοπροστασίας και πυρόσβεσης.  
 
Για την επιτυχή προβολή των δράσεων 
και εκδηλώσεων αυτών να προβάλλονται 
οι προαναφερόμενες αυτές 
δραστηριότητες από το κανάλι του 
ΥΠΑΑΤ.   
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