
ΘΕΜΑ: Έκδοση εγκυκλίου με θέμα «Ελεύθερη Κατασκήνωση του Σ.Ε.Ο.» 
Σχετ.: α) Το με α.π. 1503/309/18-11-2021 έγγραφο/αίτημα έκδοσης εγκυκλίου του Σώματος 

Ελληνικού Οδηγισμού προς το Γραφείο Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού

           β) Το από 03-08-2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην 

οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων σε 
θέματα προστασίας των δασών και του δασικού περιβάλλοντος, όπως επίσης και σε 
διαδικασίες πυροπροστασίας, δασοπροστασίας και πυρόσβεσης δασικών εκτάσεων.

Στο πλαίσιο των ως άνω δραστηριοτήτων, το Σ.Ε.Ο. οργανώνει θερινές 
κατασκηνώσεις σε διαφορά σημεία της χώρας, προκειμένου να εξοικειώσουν τα μέλη τους 
σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και στην προστασία των δασών. Οι συγκεκριμένες 
κατασκηνώσεις έχουν, εφόσον υλοποιούνται σε δασικές περιοχές, προσωρινό χαρακτήρα 
και πραγματοποιούνται κατόπιν προηγούμενης συνεργασίας με την οικεία Δασική 
Υπηρεσία. 

Για το λόγο αυτό, έχουν κατά το παρελθόν υπογραφεί σχετικά μνημόνια συνεργασίας 
μεταξύ του Σ.Ε.Ο. και του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και μεταξύ 
του εν λόγω φορέα και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 03-08-2021 
υπεγράφη εκ νέου μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Σ.Ε.Ο. και του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 5ετή διάρκεια, ήτοι έως 03-08-2026, από το οποίο 
απορρέει ευθέως η δυνατότητα προσωρινής εγκατάστασης με τη μορφή ελεύθερης 
κατασκήνωσης του Σ.Ε.Ο. σε όλη την επικράτεια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας με τις 
αρμόδιες αρχές στις περιοχές αρμοδιότητας σας, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι οι 
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εκδηλώσεις του Σ.Ε.Ο. δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις περιστατικών ελεύθερης 
κατασκήνωσης πολιτών.
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Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας 
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