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Α/Α Απόφαση 

Δ.Σ.  

ή  

Ανακοίνωση 

Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 

1 ΒΕ 2 25-2-2009 Μέρος 2ο, Κεφάλαιο Γ, 

παράγραφος 2, 

εδάφια 2.4-2.8 

Διαδικασία απονομής μεταλλίου Παλαιού 

Προσκόπου 

2 129 4-11-2011 Μέρος 4ο εδάφιο 14 Τα αριστεία, παράσημα, τα μετάλλια, προσκοπικά η 

άλλα, καθώς και τις διεμβολές τους δεν φέρονται 

στην Προσκοπική στολή, ούτε και στην στολή 

δράσεων. 
3 22 27-10-2015 Μέρος 2ο Κεφάλαιο Β 

Άρθρα 3 και 4 

Επιτροπή Μελέτης των Προτάσεων για απονομή 

του Προσκοπικού Παρασήμου Αργυρού Φοίνικα και 

του Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας 

4 Απόφαση 
Δ.Σ. 

24-1-2019 Μέρος 2ο Κεφάλαιο Β, 

παράγραφοι 3.1, 3.2, 

4.1, 4.5, Μέρος 3ο 

Κεφάλαιο Γ, 

παράγραφοι 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 2.7, 2.8, 

Μέρος 4ο, 

Παράγραφοι 1.2, 9, 13 

Σύνθεση Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων Απονομής, 
Εναρμόνιση με διατάξεις Κανονισμού Διοίκησης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αναγνώριση της προσφοράς, της καλής συμπεριφοράς, της υπευθυνότητας, της συνέπειας και της 

εργατικότητας, καθώς και κάθε πράξης πέρα από το καλώς εννοούμενο καθήκον, συνθέτουν και 

δικαιολογούν την καθιέρωση και από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ και ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ. 

Όλα τα σχετικά με τη δομή και τη διαδικασία εφαρμογής του θεσμού, περιλαμβάνονται στον παρόντα 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ του Σ.Ε.Π. σ' εφαρμογή του άρθρου 32 του 

Οργανισμού του Σ.Ε.Π.. 

Τόσο η απονομή της ηθικής αμοιβής και της Τιμητικής Διάκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και η 

αποδοχή τους από τα τιμώμενα πρόσωπα αποτελούν αμφίδρομο χρέος και ενισχύουν τη σχέση της 
Διοικήσεως προς τα Μέλη του Σ.Ε.Π., αλλά και προς τρίτους, εκτός Προσκοπισμού, όταν αυτοί με την 

αρωγή τους στηρίζουν την Προσκοπική Κίνηση και συμβάλλουν στην πρόοδό της. 

Το Σ.Ε.Π. σε επιβράβευση επιτευγμάτων, εξαιρέτων πράξεων και αξιόλογων υπηρεσιών προς την Κίνηση 

των Μελών του, των Τμημάτων του και των φίλων του Προσκοπισμού, με βάση τις προϋποθέσεις που 

παρατίθενται στον Κανονισμό αυτό, απονέμει τις πιο κάτω Ηθικές Αμοιβές και Τιμητικές Διακρίσεις: 

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
Ευαρέσκεια  

Εύφημη μνεία  
Έπαινος 

 

 

Μετάλλια Παλαιών Προσκόπων & Φίλων του Προσκοπισμού 

• Αθανάσιος Λευκαδίτης • Φίλων του Προσκοπισμού 

• Μετάλλιο Παλαιού Προσκόπου • Υπηρεσιών προς τον Προσκοπισμό 

Διακριτικό Οικογενειακής Συμπαράστασης  

«Χρυσός Κότινος» 

  

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 

Προσκοπικά Αριστεία Ανδρείας Προσφοράς Υπηρεσιών 

Α' Τάξεως α. Προσκοπικά Παράσημα 

Β' Τάξεως • Αργυρού Φοίνικα 

Γ' Τάξεως   

Προσκοπικό Μετάλλιο β. Προσκοπικά Μετάλλια 

Εξαιρέτων Πράξεων • Προσκοπικής Αξίας 
 • Ευδόκιμης Υπηρεσίας 
 γ. Αναγνωρίσεις 
 • Ευδόκιμης Μακράς Υπηρεσίας 
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ΜΕΡΟΣ 1°  
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η καλή διαγωγή, οι αξιόλογες πράξεις, η επιμέλεια, οι επιδόσεις και οι επιτεύξεις από Λυκόπουλα, 

Προσκόπους, Ανιχνευτές, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Βαθμοφόρους και Τμήματα (Αγέλες 

Λυκοπούλων - Ομάδες Προσκόπων - Κοινότητες Ανιχνευτών - Προσκοπικά Δίκτυα και Εφορείες 

όλων των Κλιμακίων), επιβραβεύονται με ηθικές αμοιβές που, ανάλογα με την περίπτωση, είναι: 

1.1. Ευαρέσκεια 

Εκφράζεται σε αναγνώριση της ιδιαίτερης επιμέλειας ή αξιόλογης πράξης, με την οποία ο 

τιμώμενος καθίσταται για τους γύρω του μέσα στο Τμήμα του ή την Εφορεία του, υπόδειγμα για 

μίμηση. Όταν πρόκειται για Προσκοπικό Τμήμα, εκφράζεται για αξιομνημόνευτες πράξεις και 

ενέργειες, που έχουν ευμενή απήχηση στον κοινωνικό περίγυρο του. 

1.2. Εύφημη μνεία 

Εκφράζεται σε αναγνώριση υψηλού ήθους, αφοσίωσης στο καθήκον και υποδειγματικής 

προσήλωσης, καθώς και γενικότερης προσφοράς στις δραστηριότητες του Τμήματος ή των 

Τμημάτων της Εφορείας. 

1.3. Έπαινος 

Εκφράζεται ως επιδοκιμασία ή εγκώμιο της Διοίκησης για πολύ αξιόλογες πράξεις, επιδόσεις ή 

επιτεύξεις, που ξεχωρίζουν και επισύρουν δικαιολογημένα τον ευρύτερο ευμενή σχολιασμό. 

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
2.1. Την έκφραση ευαρέσκειας ή εύφημης μνείας ή επαίνου και εφόσον αναφέρεται σε ατομική ή 

Ενωμοτιακή βράβευση, εισηγείται ο Αρχηγός του Τμήματος. Αν αναφέρεται σε Προσκοπικό Τμήμα 

(Αγέλη Λυκοπούλων ή Ομάδα Προσκόπων ή Κοινότητα Ανιχνευτών ή προσκοπικό Δίκτυο) 

εισηγείται ο Αρχηγός Συστήματος. Αν όμως αναφέρεται σε Σύστημα ή Εφορεία, εισηγείται ο 

Έφορος του αμέσως ανωτέρου Κλιμακίου. 

2.2. Την Ηθική Αμοιβή εκφράζει, μετά από πρόταση ιεραρχικά υποβαλλόμενη ή από δική του εκτίμηση, 

ο Περιφερειακός Έφορος. 

2.3. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για διακεκριμένες πράξεις, την Ηθική Αμοιβή εκφράζει, μετά 

από πρόταση ιεραρχικά υποβαλλόμενη ή από δική του εκτίμηση, ο Γενικός Έφορος. 

 
3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
3.1. Η απονομή Ηθικής Αμοιβής γνωστοποιείται στο Τμήμα ή την Εφορεία με Ανακοίνωση, που εκδίδει 

αυτός που την απένειμε. Την Ανακοίνωση αυτή κοινοποιεί και στο Ανώτερο Κλιμάκιο. 

3.2. Η απονομή Ηθικής Αμοιβής συνοδεύεται από αντίστοιχο Βεβαιωτικό που επιδίδεται στον τιμώμενο, 

ή στον Αρχηγό του τιμώμενου Προσκοπικού Τμήματος ή τον Έφορο της τιμώμενης Εφορείας και το 

οποίο υπογράφεται από τον απονέμοντα Έφορο. 

3.3. Η απονομή Ηθικής Αμοιβής καταχωρείται στα Μητρώα του Τμήματος ή της Εφορείας στην οποία 

ανήκει ο τιμηθείς και στα μητρώα που τηρεί η Εφορεία Διοίκησης Γενικής Εφορείας. 
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ΜΕΡΟΣ 2°  
Α. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
1. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΔΡΕΙΑΣ 

1.1. Αριστείο Ανδρείας Α' Τάξεως 
Απονέμεται για πράξεις ανδρείας κατά τις οποίες ο προτεινόμενος θυσίασε τη ζωή του ή 

αναμφισβήτητα διέτρεξε θανάσιμο κίνδυνο ή τραυματίστηκε θανάσιμα, επιδείξας εξαίρετο 

ηρωισμό. 

Το Αριστείο είναι επίχρυσο και αποτελείται από το Προσκοπικό Τρίφυλλο, περιβαλλόμενο 

από δάφνινο στεφάνι. Αναρτάται από ταινία χρώματος κυανού με πλατιά κατακόρυφη 

γραμμή στη μέση βαθύτερου κυανού, που έχει δεξιά και αριστερά της λεπτότερη κατακόρυφη 

γραμμή του ίδιου χρώματος. 

1.2. Αριστείο Ανδρείας Β' Τάξεως 
Απονέμεται για πράξεις ανδρείας κατά τις οποίες ο προτεινόμενος τραυματίστηκε ή 

διακινδύνευσε σοβαρά τη ζωή του επιδείξας ηρωισμό. 

Το Αριστείο είναι επάργυρο και αποτελείται από το Προσκοπικό Τρίφυλλο, περιβαλλόμενο 

από δάφνινο στεφάνι. Αναρτάται από ταινία χρώματος κίτρινου με πλατιά κατακόρυφη 

γραμμή στη μέση της. χρώματος κυανού, που έχει δεξιά και αριστερά της λεπτότερη 

κατακόρυφη γραμμή του ίδιου χρώματος. 

1.3. Αριστείο Ανδρείας Γ' Τάξεως 
Απονέμεται για πράξεις ανδρείας, κατά τις οποίες δεν υπήρξε σημαντικός κίνδυνος ζωής. Το 

Αριστείο είναι χάλκινο και αποτελείται από το Προσκοπικό Τρίφυλλο περιβαλλόμενο από 

δάφνινο στεφάνι. Αναρτάται από ταινία χρώματος βαθέως ερυθρού με πλατιά κατακόρυφη 

γραμμή στη μέση, χρώματος βαθέως κυανού, που έχει αριστερά και δεξιά της από μια 

λεπτότερη κατακόρυφη γραμμή του ίδιου χρώματος. 

 
2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

2.1. Απονέμεται σε Βαθμοφόρους και σε Μέλη των Προσκοπικών Τμημάτων καθώς και σε 

Προσκοπικά Τμήματα για εξαιρετικές και προγραμματισμένες προσκοπικές πράξεις, στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό, που υπερβαίνουν τη συνήθη έννοια του προσκοπικού καθήκοντος, 

και εφόσον το τιμώμενο πρόσωπο έχει, κατά κανόνα, δέκα (10) ετή τουλάχιστον, υπηρεσία 

στο Σ.Ε.Π. Σε Προσκοπικό Τμήμα ή Εφορεία απονέμεται εφόσον λειτουργεί ήδη τουλάχιστον 

για πενήντα (50) χρόνια. 

2.2. Το Μετάλλιο είναι χάλκινο και αποτελείται από το Προσκοπικό Τρίφυλλο, περιβαλλόμενο από 

σχοινί που στο κάτω μέρος καταλήγει στον κόμβο του Ηρακλέους (σταυρόκομπος). Αναρτάται 

από ταινία χρώματος γαλανού με πλατιά κατακόρυφη γραμμή στη μέση χρώματος λευκού, 

που έχει δεξιά και αριστερά της λεπτότερη κατακόρυφη γραμμή του ίδιου χρώματος. 
 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

3.1. Τα Προσκοπικά Αριστεία Ανδρείας απονέμονται σε ενεργά ή διατελέσαντα Μέλη του Σ.Ε.Π. 

3.2. Η πρόταση απονομής πρέπει απαραίτητα να περιέχει πλήρη εξιστόρηση του γεγονότος, για 
το οποίο προτείνεται η τιμητική διάκριση και, ανάλογα με τις συνθήκες, να συνοδεύεται από 

έκθεση αυτόπτων μαρτύρων ή τοπικών Αρχών ή σχετικά δημοσιεύματα, αν υπάρχουν. 

3.3. Η πρόταση απονομής των Αριστείων Ανδρείας υποβάλλεται ιεραρχικά από τον Προϊστάμενο 

Έφορο στο Γενικό Έφορο ή απευθείας από αυτόπτη μάρτυρα ή εκπρόσωπο επίσημης Αρχής 

στο Γενικό Έφορο, ο οποίος εισηγείται την απονομή στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

3.4. Η πρόταση απονομής του Μεταλλίου Εξαιρέτων Προσκοπικών Πράξεων υποβάλλεται 

ιεραρχικά από τον Προϊστάμενο Έφορο στο Γενικό Έφορο, ο οποίος εισηγείται την απονομή 

στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
3.5. Οι παραπάνω απονομές γνωστοποιούνται με Ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου, σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. 
3.6. Η επίδοση γίνεται από το Γενικό Έφορο ή Μέλος του Δ.Σ. ή εντεταλμένο εκπρόσωπό τους. 

3.7. Η επίδοση του Μεταλλίου συνοδεύεται από Δίπλωμα, που υπογράφουν ο Πρόεδρος 
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Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας και ο Γενικός Έφορος. 

3.8. Το παράβολο του Αριστείου Ανδρείας και του Μεταλλίου Εξαιρέτων Πράξεων βαρύνει το 

Σ.Ε.Π. 

Β. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ 

1. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ) 
1.1. Απονέμεται σε Μέλη του Σ.Ε.Π. ενεργά ή μη ηλικίας άνω των πενήντα (50) ετών, εφόσον 

έχουν διατελέσει Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Έφοροι, οι δε προσφερθείσες 

υπηρεσίες τους έχουν εκτιμηθεί από τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό όργανα 

ως εξέχουσες και διακεκριμένες και η εν γένει δραστηριότητα τους συνετέλεσε ώστε να 

εκτιμηθεί ευρύτερα η Προσκοπική Κίνηση. Το Παράσημο απονέμεται, επίσης, και σε 

ανώτατους λειτουργούς της Εκκλησίας και της Πολιτείας εν γένει, καθώς και σε Μέλη του 

Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) και ξένων αναγνωρισμένων Προσκοπικών και 

Οδηγικών Οργανώσεων, για εξαιρετικού χαρακτήρα επιδειχθείσα συμπαράσταση προς το 

Σ.Ε.Π., καθώς και έμπρακτο ενδιαφέρον, από το οποίο τιμήθηκε, προβλήθηκε και 

εξυψώθηκε ιδιαίτερα στην κοινή συνείδηση η Προσκοπική Κίνηση. 

Στα μέλη του Σ.Ε.Π. και εκτός αιτιολογημένης εξαίρεσης προϋπόθεση για την απονομή του 

Παράσημου είναι η κατοχή του Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας. 

Τα κατ' έτος απονεμόμενα Παράσημα δεν πρέπει να είναι περισσότερα των πέντε (5). Ο 

αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί μόνο αν ιδιαίτερης σημασίας γεγονότα δικαιολογούν την 

υπέρβασή του. 

1.2. Το Παράσημο είναι αργυρό και αποτελείται από ανάγλυφο αναγεννώμενο Φοίνικα. 

Αναρτάται από ταινία, που περιβάλλει το λαιμό, χρώματος βαθέως κυανού με δύο 

κατακόρυφες λευκές γραμμές κοντά στα άκρα της ταινίας. 

 
2. ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ) 

2.1. Απονέμεται σε Βαθμοφόρους του Σ.Ε.Π. για διακεκριμένες επί εικοσιπενταετία, 

τουλάχιστον, υπηρεσίες προς τον Προσκοπισμό. 

2.2. Το Μετάλλιο είναι επάργυρο και αποτελείται από Σταυρό μέσα στον οποίο υπάρχει 

ανάγλυφο Προσκοπικό Τρίφυλλο. Αναρτάται από ταινία χρώματος βαθέως ερυθρού με 

πέντε κατακόρυφες κυανές γραμμές. 

 
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

3.1. Η Επιτροπή Μελέτης των Προτάσεων για απονομή του Προσκοπικού Παρασήμου Αργυρού 

Φοίνικα και του Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας γνωμοδοτεί προς το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. για την 

απονομή των παραπάνω Τιμητικών Διακρίσεων. Η Επιτροπή αυτή είναι επταμελής και 

αποτελείται από πέντε (5) κατόχους του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα, που 

εκπροσωπούν ηλικιακά κατά το δυνατόν όλους τους κατόχους του Παρασήμου, και οι οποίοι 

διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. για διετή θητεία, τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

και τον Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π. Με την ίδια απόφαση ορίζονται μεταξύ των ανωτέρω μελών ο 

Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής, εξαιρουμένου του Γενικού Γραμματέα του 

Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και του Γενικού Εφόρου Σ.Ε.Π. Η γνωστοποίηση του διορισμού γίνεται προς τα μέλη 

της Επιτροπής με επιστολή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. Όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα ψήφου, 

πλην του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και του Γενικού Εφόρου Σ.Ε.Π. 

3.2. Η Επιτροπή συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και οι 
συνεδριάσεις διευθύνονται από τον Πρόεδρό της. Οι εργασίες της προγραμματίζονται κατά 

τρόπο ώστε οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής να υποβάλλονται έγκαιρα στο Δ.Σ. για να υπάρχει 

χρόνος για την έγκαιρη αναγγελία της απόφασης απονομής και για την έγκαιρη προετοιμασία 

της τελετής επίδοσης. Προτιμητέα για την τελετή είναι η ημερομηνία 22α Φεβρουαρίου 

(Ημέρα Σκέψης). 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
4.1. Αιτιολογημένες προτάσεις απονομής του Προσκοπικού Παρασήμου Αργυρού Φοίνικα και του 

Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν: 
α) Τα Μέλη του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

β) Οι πρώην Πρόεδροι του Δ.Σ. και Γενικοί Έφοροι του Σ.Ε.Π. 

γ) Ο Γενικός Έφορος, μετά από εισήγηση των Περιφερειακών Εφόρων οι οποίοι στο τέλος κάθε 

έτους υποβάλλουν κατάλογο ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την απονομή του 

Προσκοπικού Παρασήμου Αργυρού Φοίνικα και του Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας. 
δ) Οι κάτοχοι Αργυρού Φοίνικα 

Οι προτάσεις υποβάλλονται στον Έφορο Διοίκησης της Γενικής Εφορείας σύμφωνα με το 

ειδικό Έντυπο Πρότασης (Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος), μέσα σε εμπιστευτικό φάκελο. 

Τα μέλη της Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτή, δεν 

μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την απονομή του Προσκοπικού Παρασήμου Αργυρού 
Φοίνικα και του Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας. 

4.2. Ο Έφορος Διοίκησης Γενικής Εφορείας, ως καθ' ύλην αρμόδιος, προετοιμάζει, βάσει των 

προτάσεων, εμπιστευτικό φάκελο και για κάθε υποψήφιο, στο οποίο επισυνάπτει ως 

επιβοηθητικά και όσα άλλα στοιχεία έκρινε ως χρήσιμα και συγκέντρωσε τόσο από το μητρώο 

που τηρεί η Εφορεία Διοίκησης Γενικής Εφορείας (προσκοπικό βιογραφικό σημείωμα και ότι 

άλλο), όσο και από τον προτείνοντα για τη διαμόρφωση γνώμης. Ο Έφορος Διοίκησης Γενικής 

Εφορείας παραδίδει τον φάκελο καθώς και αναλυτικό προσκοπικό βιογραφικό σημείωμα για 
κάθε υποψήφιο, στον Γενικό Έφορο του Σ.Ε.Π., ο οποίος τα παραδίδει στον Γραμματέα της 

Επιτροπής. 
Ο Γραμματέας φροντίζει κάθε Μέλος της Επιτροπής να λάβει έγκαιρα αντίγραφο του πιο πάνω 

εμπιστευτικού φακέλου. Κάθε Μέλος της Επιτροπής υποχρεούται το αργότερο μέσα σε ένα 

μήνα από τη λήψη του φακέλου να επιστρέψει στον Γραμματέα της Επιτροπής τον 
εμπιστευτικό φάκελο, εκφέροντας τις απόψεις και παρατηρήσεις του, τις οποίες όλοι 

χειρίζονται ως άκρως απόρρητες και μη ανακοινώσιμες. 
4.3. Η ηλικία, ο χρόνος υπηρεσίας στον Προσκοπισμό, η ενεργός ανάμειξη σε γενικότερα 

προγράμματα ανάπτυξης, οι υπηρεσιακές μεταβάσεις εσωτερικού ή εξωτερικού, η 

προσπάθεια για την κοινωνική προβολή της Κίνησης, η εκπαιδευτική κατάρτιση και 

δραστηριότητα, η συμμετοχή σε Συνέδρια ή προσκοπικές αποστολές σε Τζάμπορη ή άλλες 

παγκόσμιες προσκοπικές εκδηλώσεις, η θητεία σε υπεύθυνες θέσεις ή Επιτροπές Εθνικές ή 

Διεθνείς, δεν αποτελούν καθαυτά αποκλειστικούς λόγους για την απονομή του παραπάνω 
Παρασήμου ή Μεταλλίου, ούτε ακόμα και η πιστή και ικανοποιητική εκτέλεση του 
Προσκοπικού Καθήκοντος αποτελούν πρόκριμα για θετική αξιολόγηση. Εκείνο που πρέπει να 

βαρύνει ιδιαίτερα στην κρίση της Επιτροπής, είναι το μέγεθος προσφοράς εξαιρετικού 

χαρακτήρα ή διακεκριμένων υπηρεσιών προς το Σ.Ε.Π. και τον Προσκοπισμό γενικότερα και, 

κυρίως, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του υποψηφίου. Ο προτείνων θα πρέπει να 

τεκμηριώνει ότι ο υποψήφιος συνέβαλλε συστηματικά στην πρόοδο του Προσκοπισμού 
σύμφωνα με τα παραπάνω. Η διαπίστωση των ανωτέρω εντάσσεται στις υποχρεώσεις της 

Εφορείας Διοίκησης Γενικής Εφορείας προς διευκόλυνση της Επιτροπής. 

4.4. Οι προσωπικές εκτιμήσεις των μελών της Επιτροπής εκφράζονται, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα κριτήρια της παραγράφου 4.3, με βαθμολογική αξιολόγηση (κλίμακα 110) κάθε 

πρότασης χωριστά. Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, κυρίως 
από τον προτείνοντα, όποια επιπλέον στοιχεία θεωρούν ως απαραίτητα για τη διαμόρφωση 

της πρότασής τους. 

4.5. Ο Γραμματέας της Επιτροπής παραδίδει στον Πρόεδρο του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. σε σφραγισμένο 
φάκελο την εκτίμηση των Μελών της Επιτροπής, όπως αυτή έχει εκφραστεί με βαθμολογική 

αξιολόγηση (κλίμακα 1-10) για κάθε πρόταση χωριστά καθώς και εμπιστευτική έκθεση με τις 

απόψεις και παρατηρήσεις των Μελών της Επιτροπής για κάθε υποψήφιο. Ο φάκελος 

ανοίγεται στη συνεδρίαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. από τον Πρόεδρο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και γνωστοποιείται στα 
μέλη η βαθμολογική αξιολόγηση των υποψηφίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο απονέμει το 

Προσκοπικό Παράσημο του Αργυρού Φοίνικα και το Μετάλλιο Προσκοπικής Αξίας σε όσους 
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από τους υποψηφίους λάβουν τουλάχιστον οκτώ (8) θετικές ψήφους εκ των παρόντων μελών 

του (ναι - όχι). Η ψηφοφορία είναι μυστική. Εφόσον η πρόταση απονομής δεν γίνει δεκτή από 

το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου την αμέσως επόμενη χρονιά. 

4.6. Πρόταση για την απονομή του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα που έχει 

υποβληθεί από την Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και δεν έχει εγκριθεί από 

αυτό δύο (2) φορές δεν μπορεί να υποβληθεί για το ίδιο πρόσωπο εκ νέου στο μέλλον. 

4.7 Η διαδικασία γνωμάτευσης και έγκρισης συντέμνεται χρονικά στο ελάχιστο δυνατόν, σ' 
εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται επιβεβλημένη η έκτακτη απονομή και 

επίδοση, λόγω της ιδιαιτερότητας της περιπτώσεως ή του προσώπου που θα τιμηθεί. 
 
Γ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1.1. Το Μετάλλιο απονέμεται σε Βαθμοφόρους, οι οποίοι προσέφεραν ευδόκιμη υπηρεσία στο 

Σ.Ε.Π. επί επταετία, συνολικά. Ακόμη απονέμεται και σε Τμήματα, Συστήματα ή Εφορείες, 

εφόσον λειτουργούν επί εικοσιπενταετία συνεχώς. 

1.2. Το Μετάλλιο είναι επάργυρο και αποτελείται από το Προσκοπικό Τρίφυλλο μέσα σε κύκλο. 

Αναρτάται από ταινία χρώματος πρασίνου με δύο κατακόρυφες λευκές γραμμές κοντά στα 

άκρα της ταινίας. 

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
2.1. Σε Βαθμοφόρους που συμπληρώνουν δεκαπέντε (15) έτη ευδόκιμης υπηρεσίας στο Σ.Ε.Π., και 

είναι κάτοχοι του Μεταλλίου Ευδόκιμης Υπηρεσίας, απονέμεται η αναγνώριση Ευδόκιμης 

Μακράς Υπηρεσίας. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
3.1. Μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας, που απαιτείται για το Μετάλλιο Ευδόκιμης και 

την αναγνώριση Μακράς Ευδόκιμης Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος Έφορος υποβάλλει ιεραρχικά 

στον Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π. την πρόταση απονομής ή αυτεπαγγέλτως η Εφορεία Διοίκησης 

Γενικής Εφορείας προτείνει την απονομή σε όσους έχουν συμπληρώσει τις σχετικές 

προϋποθέσεις ενημερώνοντας τον προϊστάμενο Έφορό του. Ο Γενικός Έφορος εισηγείται στο 

Δ.Σ. την απονομή του Μεταλλίου ή της αναγνώρισης στην περίπτωση συμπλήρωσης 

δεκαπενταετούς υπηρεσίας. 

3.2. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας του Βαθμοφόρου δεν υπολογίζεται ως χρόνος 

προσκοπικής υπηρεσίας, εκτός αν αποδεδειγμένα συνέχισε να παρέχει υπηρεσία 

Βαθμοφόρου στο δικό του ή άλλο Τμήμα ή Εφορεία. 
3.3. Σε περίπτωση που η προσφορά υπηρεσίας δεν ήταν συνεχής, η απονομή του παραπάνω 

Μεταλλίου ή της αναγνώρισης, είναι δυνατή εφόσον το άθροισμα της ενεργού υπηρεσίας 

καλύπτει τα οριζόμενα χρονικά όρια. 

3.4. Η επίδοση του Μεταλλίου και του Διπλώματος γίνεται από τον Προϊστάμενο του Βαθμοφόρου 
Έφορο. 

3.5. Το παράβολο του Μεταλλίου βαρύνει την Ε.Κ.Σ. του Κλιμακίου που ανήκει ο Βαθμοφόρος. 
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ΜΕΡΟΣ 3°  
Α. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.  
(Μετάλλια Παλαιών Προσκόπων και Φίλων του Προσκοπισμού) 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΟ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ» 
1.1. Απονέμεται σε μέλη των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.) ή της Κεντρικής Επιτροπής 

Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) ή της Επιτροπής Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων 

και Οδηγών Ελλάδος (Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.) για δεκαετή συνολική ενεργό συμμετοχή στις 

δραστηριότητές τους ή πενταετή συνολική προσφορά διακεκριμένων υπηρεσιών τους προς 

αυτές. 

1.2. Το Μετάλλιο απονέμεται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π. και σε 

πρόσωπα ή Εφόρους του Προσκοπισμού και του Οδηγισμού σε αναγνώριση σημαντικής 

προσφοράς τους στην προαγωγή και επέκταση της Προσκοπικής Κίνησης ή την ένταξη και 

δραστηριοποίηση Παλαιών Προσκόπων στις Ε.Π.Π., από την οποία προήλθε ενεργός βοήθεια 

και γενικότερη υποστήριξη του προσκοπικού έργου. 

1.3. Το Μετάλλιο είναι επάργυρο σχήματος κυκλικού και φέρει στη μία όψη ανάγλυφη την 

προτομή του Ιδρυτή του Ελληνικού Προσκοπισμού επί σμάλτου χρώματος κυανού και 

περιφερειακά γραμμένη τη φράση «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ - 

ΑΘ.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ», με δύο Τρίφυλλα. Στην οπίσθια όψη είναι γραμμένη η φράση «Σ.Ε.Π. 1910». 

Αναρτάται από ταινία χρώματος γαλάζιου. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

1.4. Το Μετάλλιο απονέμεται κατά περίπτωση με απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. ύστερα από σχετική 

εισήγηση Μελών του Δ.Σ. ή της Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

1.5. Η Ε.Π.Π. υποβάλλει πρόταση απονομής προς την Κ.Ε.Π.Π.Ε. Η πρόταση αυτή συνοδεύεται από 

απόσπασμα Πρακτικού της Ομάδας Συντονισμού της Ένωσης με το οποίο αιτιολογείται 

επαρκώς η πρόταση. Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

προκειμένου ν' αποφασίσει για την προώθηση της πρότασης στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και ακολούθως, 

με αιτιολογημένη απόφασή της εισηγείται στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. την απονομή του Μεταλλίου. Η 

εισήγηση συνοδεύεται από επαρκή στοιχεία που δικαιολογούν την απονομή. Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

τηρεί μητρώο των εγκρινομένων από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. απονομών. 

1.6. Την επίδοση δύναται να ενεργήσει ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Κ.Ε.Π.Π.Ε. μετά από 

εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

1.7. Το παράβολο του Μεταλλίου βαρύνει την Ε.Π.Π. που υπέβαλε την πρόταση. 

 
2. ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ 

2.1. Απονέμεται σε διατελέσαντα Μέλη του Σ.Ε.Π. για δραστηριότητες που στηρίζουν με ιδιαίτερο 

τρόπο την Προσκοπική Κίνηση ή το έργο των Ε.Κ.Σ. επί πενταετία, τουλάχιστον. 

2.2. Το Μετάλλιο είναι επίχρυσο σχήματος κυκλικού και φέρει ανάγλυφο τον Φοίνικα και 

περιφερειακά γραμμένη τη φράση «ΗΜΟΥΝ, ΕΙΜΑΙ, ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ». Αναρτάται από 

ταινία χρώματος βαθέως κίτρινου. 

2.3. Στο Μετάλλιο αυτό αντιστοιχεί και σχετικό διακριτικό σήμα, που φέρεται στο πέτο σακακιού 

πολιτικής περιβολής. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
2.4. Το Μετάλλιο απονέμεται με απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. ύστερα από σχετική εισήγηση του 

Εφόρου, στην Εφορεία του οποίου διετέλεσε μέλος του Σ.Ε.Π. ο προτεινόμενος ή στην οποία 

ανήκει η Ε.Κ.Σ. στην οποία απασχολείται ή μετά από σχετική εισήγηση της Κ.Ε.Π.Π.Ε. που 

προήλθε μετά από υποβολή πρότασης Ε.Π.Π. 

2.5. Η εισήγηση συνοδεύεται από έκθεση περί της δραστηριότητας του προτεινομένου με στοιχεία 

που να δικαιολογούν την απονομή. 
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2.6. Η εισήγηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Γενικό Έφορο του Σ.Ε.Π. (για την περίπτωση εισήγησης 

από την Κ.Ε.Π.Π.Ε., αυτή υποβάλλεται στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π.). 

2.7. Η επίδοση γίνεται από τον Έφορο που έκανε την εισήγηση ή από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα 

της Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

2.8. Το παράβολο του Μεταλλίου βαρύνει τον προτείνοντα ή την Ε.Κ.Σ ή την Ε.Π.Π. 

Β. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ 
1.1. Απονέμεται σε πρόσωπα και των δύο φύλων που δεν διετέλεσαν Πρόσκοποι ή Οδηγοί και τα 

οποία, με οποιοδήποτε τρόπο, συμπαραστάθηκαν στο έργο και προσέφεραν εξαιρετικές 

υπηρεσίες στον Προσκοπισμό επί πενταετία, τουλάχιστον. 

1.2. Σε όλως ιδιαίτερες περιπτώσεις διακεκριμένης υπηρεσίας και κατά την κρίση του Δ.Σ., δύναται 

να παρακαμφθεί ο χρόνος. 

1.3. Το Μετάλλιο αποτελείται από επίχρυσο αναγεννώμενο Φοίνικα, με το ρητό «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ» 

από κάτω και περιβάλλεται από δάφνινο στεφάνι. Αναρτάται από ταινία χρώματος βαθέως 

πρασίνου. 

 
2. ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ 
2.1. Απονέμεται σε τιμηθέντες με το Μετάλλιο Φίλων του Προσκοπισμού και μετά πάροδο μιας 

τουλάχιστον πενταετίας από την απονομή. Το Μετάλλιο απονέμεται μόνον εφόσον ο ήδη 

τιμηθείς αποδεδειγμένα συνεχίζει να συμπαρίσταται ενεργά και να προσφέρει αξιόλογες 

υπηρεσίες προς την Προσκοπική Κίνηση. 

2.2. Το Μετάλλιο είναι επίχρυσο σχήματος κυκλικού και φέρει ανάγλυφο τον Φοίνικα και από κάτω 

γραμμένη τη λέξη «ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ». Αναρτάται από ταινία χρώματος βαθέως κυανού. 

2.3. Στο Μετάλλιο αυτό αντιστοιχεί και σχετικό διακριτικό σήμα, που φέρεται στο πέτο σακακιού 

πολιτικής περιβολής. 
 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
3.1. Τα Μετάλλια Φίλων του Προσκοπισμού και Υπηρεσιών προς τον Προσκοπισμό απονέμονται με 

απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. ύστερα από σχετική εισήγηση του Εφόρου, στην Εφορεία του οποίου 

συμπαρίσταται ο προτεινόμενος. 

3.2. Η εισήγηση συνοδεύεται από έκθεση με συγκεκριμένα στοιχεία που να δικαιολογούν την 

απονομή. 

3.3. Η εισήγηση αποστέλλεται ιεραρχικά στο Γενικό Έφορο. 

3.4. Η επίδοση του Μεταλλίου Φίλων του Προσκοπισμού γίνεται από τον Έφορο που έκανε την 

εισήγηση. Η επίδοση του Μεταλλίου Υπηρεσιών προς τον Προσκοπισμό γίνεται από τον Γενικό 

Έφορο του Σ.Ε.Π. ή εκπρόσωπό του. 

3.5. Το παράβολο του Μεταλλίου βαρύνει τον προτείνοντα. 
 

Γ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, βασισμένη σε προτάσεις των 

αρμοδίων Εφόρων απονέμει σε Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες τις ακόλουθες τιμητικές 

διακρίσεις: 

• Ευδοκίμου Υπηρεσίας, εφόσον έχουν είκοσι πέντε (25) έτη συνεχή, ευδόκιμη λειτουργία  

• Εξαιρέτων Πράξεων, εφόσον έχουν πενήντα (50) έτη συνεχή, ευδόκιμη λειτουργία  

• Προσκοπικής Αξίας, εφόσον έχουν εβδομήντα πέντε (75) έτη συνεχή, ευδόκιμη λειτουργία 
 

Δ. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 
1. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΧΡΥΣΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ» 

1.1. Απονέμεται σε συζύγους ή γονείς ενηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π., που επί μία πενταετία, 

τουλάχιστον, στηρίζουν τις προσπάθειες των συζύγων ή παιδιών τους με κάθε τρόπο και 
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συμπαρίστανται παντοιοτρόπως των προσπαθειών τους. 

1.2. Το Διακριτικό αποτελείται από καρφίτσα πέτου, ασημένια επίχρυση και αποτελείται από 

περίγραμμα, στο αριστερό μέρος του οποίου έχει κλαδί ελιάς με μικρό προσκοπικό τρίφυλλο 

στη βάση του. 

1.3. Στην περίπτωση που στη θέση της συζύγου ή της μητέρας είναι ο σύζυγος ή ο πατέρας, που 

δεν είναι ούτε υπήρξε μέλος του Σ.Ε.Π. του απονέμεται, κατά την ίδια διαδικασία μόνο το 

σχετικό Δίπλωμα. 
 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

2.1. Την πρόταση απονομής υποβάλει στον Προϊστάμενο Έφορο του ο Βαθμοφόρος του οποίου ο 

οικείος θα τιμηθεί. Ο Έφορος είναι αρμόδιος και για την έγκριση της πρότασης. Η πρόταση 

είναι δυνατόν να προέλθει και από τους συνεργάτες Βαθμοφόρους του ίδιου ή του ανώτερου 

Κλιμακίου του. 

2.2. Εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και είναι τούτο επιθυμητό, είναι δυνατή η 

απονομή του Διακριτικού ταυτόχρονα τόσο στη σύζυγο όσο και στους γονείς του 

Βαθμοφόρου. 

2.3. Το παράβολο του Διακριτικού καταβάλλεται από τον προτείνοντα. 

2.4. Η επίδοση γίνεται κατά τη διάρκεια προσκοπικής εκδήλωσης ή κοινωνικής εορταστικής 

συγκέντρωσης, οργανωμένης από τους Βαθμοφόρους του Κλιμακίου ή την Ε.Κ.Σ. ή την Ε.Π.Π. 

2.5. Το Διακριτικό συνοδεύεται από αντίστοιχο Δίπλωμα. 

Ε. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ 
1. Αναμνηστικά Μετάλλια ή διακριτικά εκδίδονται μόνο για να τιμηθεί ή να εορταστεί και γίνει ευρύτερα 

γνωστή μια σημαντική προσκοπική επέτειος ή ένα αξιόλογο προσκοπικό γεγονός ενός Προσκοπικού 
Τμήματος, μιας Εφορείας, του Σ.Ε.Π. στο σύνολό του ή της Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

2. Η έκδοση, κατασκευή, κυκλοφορία και απονομή Αναμνηστικών Μεταλλίων ή διακριτικών από 
οποιοδήποτε Προσκοπικό Κλιμάκιο επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σ.Ε.Π. 

3. Τα Αναμνηστικά Μετάλλια δεν αναρτώνται από ταινία και δεν φέρονται επί της στολής. Δεν 
αποτελούν Τιμητική Διάκριση. Τοποθετούνται εντός θήκης και μπορούν να συνοδεύονται από σχετικό 

δίπλωμα ή βεβαιωτικό, με αύξοντα αριθμό, σε περίπτωση έκδοσης και κυκλοφορίας περιορισμένου 

αριθμού αντιτύπων. 
4. Για την έγκριση έκδοσης Αναμνηστικού Μεταλλίου υποβάλλεται ιεραρχικά αίτηση, δια του Γενικού 

Εφόρου Σ.Ε.Π. Προκειμένου περί Ε.Π.Π. μέσω της Κ.Ε.Π..Π.Ε. προς το Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Π., 
στην οποία αναφέρονται: 

α) Το γεγονός με την ευκαιρία του οποίου ζητείται η έκδοση του Μεταλλίου.  

β) Διαστάσεις και απεικονίσεις που θα φέρει το Μετάλλιο στις δύο όψεις του.  

γ) Στοιχεία κατασκευής.  

δ) Ό,τι άλλο σχετικό. 
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ΜΕΡΟΣ 4° 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η απόφαση απονομής Τιμητικής Διάκρισης λαμβάνεται από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. ή με εξουσιοδότηση του 

από την Εκτελεστική Επιτροπή μετά από πρόταση του Γενικού  Γραμματέα ή του Γενικού Εφόρου Σ.Ε.Π., που 

μπορεί να προέρχεται: 

1.1. Από δική τους πρωτοβουλία ή σχετική πρόταση μέλους του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

1.2. Από εισήγηση του προϊσταμένου του προτεινόμενου, που υποβλήθηκε ιεραρχικά, ή από την 

Κ.Ε.Π.Π.Ε. για την απονομή του Μεταλλίου «Αθ. Λευκαδίτης», και Παλαιού Προσκόπου. 

1.3. Για τα Μετάλλια Ανδρείας και Εξαιρέτων Πράξεων από πρόταση θρησκευτικής, πολιτικής, 
στρατιωτικής, αστυνομικής ή άλλης αρχής ή ιδιώτη, που διαπίστωσε αξιόλογη πράξη ή ενέργεια 

που κρίνει ότι πρέπει να επιβραβευθεί. Για τις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται απαραίτητα η 

άποψη του οικείου Εφόρου. 

2. Ειδικά για την απονομή του Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας ή του Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα 

και προ της υποβολής στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. για έγκριση απαιτείται προηγούμενη αξιολόγηση της αρμόδιας 
Επιτροπής, όπως ορίζεται στο Μέρος 2° του παρόντος Κανονισμού, η ανάγνωση και τήρηση του οποίου 

αποβλέπει στη αποφυγή εσφαλμένων εκτιμήσεων. 

3. Η ιεραρχικά υποβαλλόμενη πρόταση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο (Υπόδειγμα 2). Ο προτείνων 
μπορεί να υποδεικνύει την Τιμητική Διάκριση που κατά την άποψή του ενδείκνυται ν' απονεμηθεί. Η 

πρότασή του όμως αυτή γίνεται για να υποβοηθήσει την κρίση του Εισηγητή του θέματος και δεν είναι 

δεσμευτική. Η πρόταση, είναι απόρρητη.  

4. Πρόταση απονομής τιμητικής διάκρισης σε αποβιώσαντα δεν υποβάλλεται ούτε εγκρίνεται με μόνη 
εξαίρεση το Αριστείο Ανδρείας Α' Τάξεως. 

5. Απονομή του ίδιου Μεταλλίου για δεύτερη φορά γίνεται μόνο στην περίπτωση απονομής των 
Μεταλλίων Ανδρείας και Εξαιρέτων Πράξεων. 

6. Τιμητικές Διακρίσεις που απονέμονται σε Σύστημα ή Εφορεία αναρτώνται στη Σημαία τους. Όταν, 

όμως οι Διακρίσεις απονέμονται σε Τμήμα ή Ενωμοτία, τότε αναρτώνται στο Σήμα του. Στην περίπτωση 
που οι Διακρίσεις απονέμονται σ' Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) ή Ενώσεις Παλαιών 

Προσκόπων (Ε.Π.Π.), τότε παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο και στη συνέχεια τοποθετούνται σε 
κορνίζα, η οποία αναρτάται στο Γραφείο της Επιτροπής ή στην Εστία του Κλιμακίου, στο οποίον ανήκει 

(η Επιτροπή). 

7. Η τελετή επίδοσης του Προσκοπικού Παράσημου Αργύρου Φοίνικα, ανεξαρτήτως τόπου και χώρου 

πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το παραδοσιακό τυπικό χωρίς παρεκκλίσεις. 
8. Όταν η τελετή επίδοσης του Προσκοπικού Παράσημου Αργυρού Φοίνικα, για ειδικούς πάντοτε λόγους, 

γίνεται εκτός του χώρου της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π., η παρουσία του Προέδρου ή εκπρόσωπου 
του, μέλους του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., όπως και του Γενικού Εφόρου ή εκπρόσωπου του, θεωρείται αναγκαία 

ακόμα και όταν δεν είναι κάτοχοι του παράσημου. Όλες οι προτάσεις των περιπτώσεων που 
αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό πρέπει να μην υπερβαίνουν σε χώρο μια σελίδα Α4. Από μια 

σελίδα πρέπει να καλύπτει και το έντυπο της Εφορείας Διοίκησης της Γενικής Εφορείας, όπως και της 

επιτροπής μελέτης προτάσεων. 

9. Το πλάτος των ταινιών των Παρασήμων και Μεταλλίων είναι 0,012 μ. και το μήκος είναι ίσο με το 

πλάτος των αντίστοιχων ταινιών των διασήμων των Παρασήμων - Μεταλλίων του πραγματικού 
μεγέθους τους. 

10. Την ευθύνη διαφύλαξης και χορήγησης των μεταλλίων και παρασήμων έχει η Εφορεία Διοίκησης της 

Γενικής Εφορείας. Η τιμή διάθεσης αυτών ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. Εκτός 

από το Αριστείο Ανδρείας, και το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων, το κόστος διάθεσης των οποίων 

βαρύνει το Σ.Ε.Π., για όλα τ' άλλα καταβάλλεται το οριζόμενο παράβολο, από τον προτείνοντα την 

απονομή. Η απονεμόμενη Τιμητική Διάκριση συνοδεύεται πάντοτε από αντίστοιχο ΔΙΠΛΩΜΑ. 
11. Η Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας τηρεί Μητρώο των Αριστείων, Παρασήμων και Μεταλλίων, 

που εγκρίνονται από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

12. Για την απονομή οποιασδήποτε ηθικής αμοιβής στα ενεργά μέλη του Σ.Ε.Π. (Βαθμοφόρους, Μέλη 

Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π.) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απογραφή τους. 

13. Μετά την απονομή της ανώτατης τιμητικής διάκρισης του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού 
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Φοίνικα δεν απονέμονται τα Μετάλλια Αθανασίου Λευκαδίτη, Παλαιού Προσκόπου, Φίλων του 

Προσκοπισμού και Υπηρεσιών προς τον Προσκοπισμό. 

14. Τα αριστεία, παράσημα, τα μετάλλια, προσκοπικά η άλλα, καθώς και τις διεμβολές τους δεν 

φέρονται στην Προσκοπική στολή, ούτε και στην στολή δράσεων. 
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ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Ο Κανονισμός εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14 Φεβρουαρίου 2011 και τίθεται 

σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2011. Τροποποιήθηκε στις 4.11.2011, στις 27.10.2015 και στις 24.1.2019. 

Με την Ανακοίνωση της ισχύος του παρόντος Κανονισμού προτάσεις γίνονται δεκτές μόνο με 
τη συμπλήρωση όλων των αιτουμένων στοιχείων στα συνημμένα στο παράρτημα του 
παρόντος έντυπα. Στον Κανονισμό έχουν ενσωματωθεί όλες οι Ανακοινώσεις, Εγκύκλιοι και 
Βασικές Εγκύκλιοι που μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και είναι σχετικές με τα θέματά του και η 
ισχύς των οποίων παύει με τη δημοσίευσή του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
  

 

 
Προσκοπικό Παράσημο Αργυρού Φοίνικα 
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Προσκοπικά Αριστεία Ανδρείας 

 
 

 
 

                                                          Α’ Τάξεως 
 
 
 

 

  

 
Β’ Τάξεως 

 
Γ’ Τάξεως 
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Προσφοράς Υπηρεσιών προς τον Προσκοπισμό 

 
  

 
 

Προσκοπικό Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων 
 
 
 

 

  
 

Μετάλλιο Προσκοπικής Αξίας 

 

 
Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας 
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Μετάλλιο Υπηρεσιών  
προς τον Προσκοπισμό 

 

 
Μετάλλιο Φίλων του Προσκοπισμού 
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Τιμητικές διακρίσεις σε διατελέσαντα μέλη 
και συμπαραστάτες του έργου του Σ.Ε.Π. 

 
 

 

  
 

Μετάλλιο Αθανασίου Λευκαδίτη 

 

 
Μετάλλιο Παλαιού Προσκόπου 

 

 
 

Διακριτικό Οικογενειακής Συμπαράστασης  
«Χρυσός Κότινος» 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η έκθεση για την αναγνώριση πολυετούς Προσκοπικής Δραστηριότητας αναφέρεται στο 

 ....................  Σύστημα ............................................................ της Π.Ε ........................................  

ή στην Περιφερειακή Εφορεία .....................................................................................................  

που σύμφωνα με τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία, ιδρύθηκε το έτος ..........................  

Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία του Συστήματος ή Εφορείας και αξιόλογες δραστηριότητες (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το 

πίσω μέρος του φύλλου) 

Ημερομηνία _________________ / / 

Ο/Η Περιφερειακός/ ή Έφορος 

Ονοματεπώνυμο - σφραγίδα 
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(1) Προτείνεται γιαΣημειώνεται με Χ εάν υπάρχει και λειτουργεί το Τμήμα ή η αντίστοιχη Ε.Κ.Σ. 

(2) Σημειώνεται η απογραφή των τριών τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου και του έτους που 

γίνεται η πρόταση 

(3) Συμπληρώνεται ο αριθμός των Συστημάτων που είναι σε λειτουργία.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ........................ (2) 
ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΩΝ 

   

Λυκόπουλα    

Πρόσκοποι    

Ανιχνευτές    

Μέλη Δικτύου    

Βαθμοφόροι    

Ε.Κ.Σ.    

ΣΥΝΟΛΟ    

 

Π.Ε. 
ΑΓΕΛΗ  

ΟΜΑΔΑ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΔΙΚΤΥΟ  

Ε.Κ.Σ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ 

Αριθμός Συστημάτων 

Ε.Κ.Σ. 

(2) 
ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΩΝ 

   

Λυκόπουλα    

Πρόσκοποι    

Ανιχνευτές    

Μέλη Δικτύου    

Βαθμοφόροι    

Ε.Κ.Σ.    

ΣΥΝΟΛΟ    

 

(3
) 

(1
) 



 
 

Κανονισμός Ηθικών Αμοιβών και Τιμητικών Διακρίσεων 
 

24 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

Από :  .......................................................................................................................  

Προς : Την Επιτροπή Απονομής Προσκοπικού Παρασήμου Αργυρού Φοίνικα και 

Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας 

Πρόταση Απονομής (ΑΦ. ή Μ.Π.Α.) 
(υπογραμμίζεται ανάλογα) 

1. Ονοματεπώνυμο : 

2. Έτος γεννήσεως : 

3. Επάγγελμα : 

4. Έτος ένταξης στον Προσκοπισμό : 

5. Σημερινή θέση υποψηφίου στον Προσκοπισμό και θέσεις που κατείχε παλαιότερα : 

6. Υπηρεσίες που προσέφερε στον Προσκοπισμό : 

7. Προσκοπικές υπηρεσίες που προσέφερε εκτός Ελλάδος : 

8. Άλλες προσφορές προς τη Νεολαία : 

9. Αιτιολογία επιλογής του συγκεκριμένου υποψήφιου : 

Ημερομηνία 
Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή  
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ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 

Επώνυμο ................................................................ Όνομα .................................  

Όνομα πατέρα ............................................ Ημερ. Γέννησης ..............................  

Διεύθυνση Κατοικίας ......................................................................... Τ.Κ ................  

Επάγγελμα ................................................................... Τηλ ...................................  

Σύστημα ........................................................ Π.Ε ....................................................  

Τιμητικές Διακρίσεις από Σ.Ε.Π ............................................................................  

Τιμητικές Διακρίσεις από την Πολιτεία ................................................................  

Τιμητικές Διακρίσεις από τρίτους .........................................................................  

 

Ονοματεπώνυμο - Σφραγίδα - Υπογραφή 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

1. Χρόνος υπηρεσίας α) Ως Έφορος 

β) Ως Βαθμοφόρος Τμήματος 

γ) Ως Μέλος Ε.Κ.Σ.  ...................................................  
Από ποια καθήκοντα έδρασε για την προτεινόμενη διάκριση;Ποιο είναι το γεγονός; 

4. Πέρα από τις υποχρεώσεις των καθηκόντων του/ της, που προσδιορίζετε την ανάγκη 

διάκρισης και γιατί; 

5. Ποια τα αποτελέσματα για το Σ.Ε.Π. και την Κοινωνία: 

Α.Μ / Αριθμός Προσκοπικής Ταυτότητας  

Υπόσχεση  ΠρόσκοποςΈθνους  

Υπαρχηγός  Αρχηγός  

Αρχ. Συστήματος  Έφορος  

Σχολές Σ.Ε.Π.  

Αριθμός Εντολής 

Διοίκησης 

 

Σημερινά Καθήκοντα  από 

Προτείνεται για  

(συμπληρώνεται το είδος της τιμητικής διάκρισης) Ο/Η ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ/ΟΥΣΑ 

3. 
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6. Υπάρχει ανάγκη να τονίσετε κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο; 

7. Ποια στοιχεία υπάρχουν συνημμένα σε φωτοτυπία (από τον τύπο, υπεύθυνη έγγραφη 

περιγραφή ή μαρτυρία κ.λ.π.) 

Ημερομηνία 

ΝΑΙ 

Ο/Η Περιφερειακός/ ή Έφορος 

Ονοματεπώνυμο - σφραγίδα  

ΟΧΙ 
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Στοιχεία της Εφορείας Διοίκησης ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ/Σ.Ε.Π. 

Αριστεία Ανδρείας Εξαίρετων πράξεων Ευδόκιμος Υπηρεσία Μακρά Ευδόκιμος Υπηρεσία 

«Αθανάσιος Λευκαδίτης» 

Παλαιού Προσκόπου Φίλων Προσκοπισμού Υπηρεσιών προς τον Προσκοπισμό Διακριτικό 

Οικογενειακής Συμπαράστασης 

Ημερομηνία ______________________  _______________________________________  
Ο/Η Έφορος Διοίκησης Γ.Ε./Σ.Ε.Π. 

 

 

Εισηγούμαι την τιμητική διάκριση του 

Ημερομηνία 

 

 Γενικός Έφορος 

  

Το Δ.Σ. σήμερα απονέμει την τιμητική διάκριση 

Ημερομηνία 

 Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή 


