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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα μέλη της Προσκοπικής Κίνησης φορούν προσκοπική στολή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
παρόντα Κανονισμό Στολών και Διακριτικών. Η μορφή και ο τύπος της προσκοπικής στολής καθορίζεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. και προστατεύεται από τον Νόμο.
Η Προσκοπική Στολή, χαρακτηρίζει όλα τα μέλη της Προσκοπικής Κίνησης παγκοσμίως χρησιμεύει για
να διακρίνονται οι πρόσκοποι από τρίτους αλλά και μεταξύ τους. Η προσκοπική στολή έχει πρακτικό
χρήση και εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσκοπικού προγράμματος και της δράσης. Φέρνει τα μέλη
περισσότερο κοντά και ενισχύει την αίσθηση του πνεύματος της ομάδας. Η προσκοπική στολή εκτός από
την πρακτικότητα της χρήσης της έχει και συμβολικό χαρακτήρα ενισχύοντας το ιδεολογικό περιεχόμενο
του Προσκοπισμού.
Τις προσκοπικές στολές, που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, φορούν αποκλειστικά άτομα πού
είναι μέλη του Σ.Ε.Π.

Α. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
Τα Μέλη του Σ.Ε.Π., ανάλογα με το Τμήμα τους και την ιδιότητά τους, φέρουν τα κατωτέρω
αναφερόμενα βασικά και προαιρετικά είδη της προσκοπικής στολής. Τα χρώματα των ειδών της
προσκοπικής στολής που αναφέρονται στη συνέχεια καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.,
σύμφωνα με τον κατάλογο PANTONE.

1. ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
Καπέλο
Το καπέλο του Λυκόπουλου είναι τύπου τζόκεϊ με γείσο, σε χρώμα πράσινο (PANTONE 18-5845 TPG). Το
σώμα έχει έξι (6) φύλλα, ένα μετωπιαίο, δύο πλαϊνά αριστερά, δύο πλαϊνά δεξιά και ένα οπίσθιο.
Ανάμεσα στα φύλλα υπάρχουν έξι ρίγες αντίστοιχα, μια σε κάθε ραφή, χρώματος κίτρινου κροκί, σε
μορφή κορδονιού. Στο πάνω μέρος και στο κέντρο του καπέλου υπάρχει επενδεδυμένο κουμπί. Η
κίτρινη ρίγα διατρέχει περιμετρικά το κάλυμμα της κεφαλής. Το σόκορο του γείσου είναι στο χρώμα της
ρίγας. Στο μετωπιαίο φύλλο είναι κεντημένη μορφή κεφαλής λύκου, σε έντονο κόκκινο χρώμα.
Χαρακτηριστικά:
 Ετικέτα μάρκας και μεγέθους
 Ετικέτα περιποίησης
 Ετικέτα γνησιότητας Σ.Ε.Π.
Πουκάμισο
Το πουκάμισο έχει χρώμα κίτρινο κροκί (PANTONE 14-1064 TPX). Έχει μία τσέπη εσωτερική αριστερά
στο στήθος με καμπυλόγραμμο καπάκι, η οποία κλείνει με προσκολλητικό σύνδεσμο τύπου Velcro.
Πάνω στο καπάκι της τσέπης είναι κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα. Στην πλάτη, κάτω από το γιακά
υπάρχει θυλάκι για κρέμασμα του πουκαμίσου. Τα μανίκια είναι πάντα σηκωμένα και έχουν κουμπωτό
θυλάκι που τα συγκρατεί στον αγκώνα. Το κουμπί στο ύψος του στήθους και τρεις πονταρισιές της
τσέπης είναι σε χρώμα πράσινο και συμβολίζουν τη μετάβαση του Λυκόπουλου στην Ομάδα
Προσκόπων. Το πουκάμισο μπορεί να φορεθεί μέσα ή έξω από το παντελόνι.
Χαρακτηριστικά:
 Ετικέτα μάρκας και μεγέθους
 Ετικέτα περιποίησης
 Ετικέτα γνησιότητας Σ.Ε.Π.
 Στο αριστερό μανίκι και σε απόσταση 2 εκ. κάτω από την αρχή του μανικιού είναι ραμμένο το
σήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.) διαμέτρου 4 εκ.
Παντελόνι
Το παντελόνι έχει χρώμα γκρι σκούρο ανθρακί (PANTONE 19-4104 TPG). Είναι διαιρούμενο (zip off) και
μετατρέπεται σε κοντό ή μακρύ, με μπατζάκια τα οποία αποσπώνται με φερμουάρ. Έχει δύο πλαϊνές
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εξωτερικές τσέπες χαμηλά, δύο πλαϊνές εσωτερικές τσέπες ψηλά και μία πίσω δεξιά τσέπη. Οι πλαϊνές
εξωτερικές τσέπες κλείνουν με καπάκι και προσκολλητικούς συνδέσμους τύπου Velcro και έχουν
κουφόπιετα για μεγαλύτερη χωρητικότητα. Στο καπάκι της αριστερής πλαϊνής εξωτερικής τσέπης είναι
κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα. Οι πλαϊνές εσωτερικές τσέπες είναι ανοιχτές. Η πίσω τσέπη κλείνει
με προσκολλητικό σύνδεσμο τύπου Velcro. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει μεταλλικό κουμπί με
ανάγλυφο το προσκοπικό έμβλημα και φερμουάρ. Υπάρχουν επτά θυλάκια στη μέση, τα έξι εξ’ αυτών
στενά και το πίσω φαρδύ. Στη μέση υπάρχει λάστιχο για αυξομείωση του μεγέθους.
Χαρακτηριστικά:
 Ετικέτα μάρκας και μεγέθους
 Ετικέτα περιποίησης
 Ετικέτα γνησιότητας Σ.Ε.Π.
Ζώνη
Η ζώνη έχει χρώμα σκούρο γκρι. Είναι συνθετικός ιμάντας, ελαφρύς, πλάτους 3 εκ., με συνθετική πόρπη,
πάνω στην οποία υπάρχει ανάγλυφο το προσκοπικό έμβλημα.
Μαντήλι
Το μαντήλι έχει χρώμα μπλε της ελληνικής σημαίας (PANTONE 286C). Έχει σχήμα ορθογωνίου τριγώνου,
με μία λευκή ρίγα πλάτους 1 εκ., ραμμένη 1 εκ. πιο μέσα από την άκρη των δύο ίσων πλευρών του
τριγώνου.
Κρίκος μαντηλιού
Ο κρίκος είναι δερμάτινος, σε χρώμα καφέ και με πυροσφραγίδα ή ανάγλυφο στο μπροστινό μέρος έχει
χαραγμένο το έμβλημα του Σ.Ε.Π.
Προαιρετικά είδη
 Μπλούζα μακό κοντομάνικη, στο χρώμα του πουκαμίσου, με κεντημένο ή τυπωμένο το
προσκοπικό έμβλημα.
 Ζακέτα Φούτερ, με φερμουάρ, κουκούλα και πλαϊνές τσέπες, με κεντημένο ή τυπωμένο το
προσκοπικό έμβλημα.
 Ζακέτα Φλις, με φερμουάρ, κουκούλα και πλαϊνές τσέπες, με κεντημένο το προσκοπικό
έμβλημα.

2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Πουκάμισο
Το πουκάμισο έχει χρώμα πράσινο (PANTONE 18-5624 TPX). Έχει μία τσέπη εσωτερική αριστερά στο
στήθος με καμπυλόγραμμο καπάκι, η οποία κλείνει με προσκολλητικό σύνδεσμο τύπου Velcro. Πάνω
στο καπάκι της τσέπης είναι κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα. Στην πλάτη, κάτω από το γιακά υπάρχει
θυλάκι για κρέμασμα του πουκαμίσου. Τα μανίκια είναι πάντα σηκωμένα και έχουν κουμπωτό θυλάκι
που τα συγκρατεί στον αγκώνα. Το κουμπί στο ύψος του στήθους και τρεις πονταρισιές της τσέπης είναι
σε χρώμα κόκκινο και συμβολίζουν τη μετάβαση του Προσκόπου στην Κοινότητα Ανιχνευτών. Το
πουκάμισο μπορεί να φορεθεί μέσα ή έξω από το παντελόνι.
Χαρακτηριστικά:
 Ετικέτα μάρκας και μεγέθους
 Ετικέτα περιποίησης
 Ετικέτα γνησιότητας Σ.Ε.Π.
 Στο αριστερό μανίκι και σε απόσταση 3 εκ. κάτω από την αρχή του μανικιού είναι ραμμένο το
σήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.) διαμέτρου 4 εκ.
Παντελόνι
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Το παντελόνι έχει χρώμα γκρι σκούρο ανθρακί (PANTONE 19-4104 TPG). Είναι διαιρούμενο (zip off) και
μετατρέπεται σε κοντό ή μακρύ, με μπατζάκια τα οποία αποσπώνται με φερμουάρ. Έχει δύο πλαϊνές
εξωτερικές τσέπες χαμηλά, δύο πλαϊνές εσωτερικές τσέπες ψηλά και μία πίσω δεξιά τσέπη. Οι πλαϊνές
εξωτερικές τσέπες κλείνουν με καπάκι και προσκολλητικούς συνδέσμους τύπου Velcro και έχουν
κουφόπιετα για μεγαλύτερη χωρητικότητα. Στο καπάκι της αριστερής πλαϊνής εξωτερικής τσέπης είναι
κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα. Οι πλαϊνές εσωτερικές τσέπες είναι ανοιχτές. Η πίσω τσέπη κλείνει
με προσκολλητικό σύνδεσμο τύπου Velcro. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει μεταλλικό κουμπί με
ανάγλυφο το προσκοπικό έμβλημα και φερμουάρ. Υπάρχουν επτά θυλάκια στη μέση, τα έξι εξ’ αυτών
στενά και το πίσω φαρδύ. Στη μέση υπάρχει λάστιχο για αυξομείωση του μεγέθους.
Χαρακτηριστικά:
 Ετικέτα μάρκας και μεγέθους
 Ετικέτα περιποίησης
 Ετικέτα γνησιότητας Σ.Ε.Π.
Ζώνη
Η ζώνη έχει χρώμα σκούρο γκρι. Είναι συνθετικός ιμάντας, ελαφρύς, πλάτους 3 εκ., με συνθετική πόρπη,
πάνω στην οποία υπάρχει ανάγλυφο το προσκοπικό έμβλημα.
Μαντήλι
Το μαντήλι έχει χρώμα μπλε της ελληνικής σημαίας (PANTONE 286C). Έχει σχήμα ορθογωνίου τριγώνου,
με μία λευκή ρίγα πλάτους 1 εκ., ραμμένη 1 εκ. πιο μέσα από την άκρη των δύο ίσων πλευρών του
τριγώνου.
Κρίκος μαντηλιού
Ο κρίκος είναι δερμάτινος, σε χρώμα καφέ και με πυροσφραγίδα ή ανάγλυφο μπροστά έχει χαραγμένο
το Έμβλημα του Σ.Ε.Π.
Προαιρετικά είδη
 Καπέλο τζόκεϊ βαμβακερό ή τσόχινο, χρώματος μπλε σκούρου, με κεντημένο το προσκοπικό
έμβλημα.
 Καπέλο jungle, χρώματος μπλε σκούρου, με κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα.
 Μπλούζα μακό κοντομάνικη, στο χρώμα του πουκαμίσου, με κεντημένο ή τυπωμένο το
προσκοπικό έμβλημα.
 Ζακέτα Φούτερ, με φερμουάρ, κουκούλα και πλαϊνές τσέπες, με κεντημένο ή τυπωμένο το
προσκοπικό έμβλημα.
 Ζακέτα Φλις, με φερμουάρ, κουκούλα και πλαϊνές τσέπες, με κεντημένο το προσκοπικό
έμβλημα.

3. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
Πουκάμισο
Το πουκάμισο έχει χρώμα κόκκινο (PANTONE 18-1550 TPX). Έχει μία τσέπη εσωτερική αριστερά στο
στήθος με καμπυλόγραμμο καπάκι, η οποία κλείνει με προσκολλητικό σύνδεσμο τύπου Velcro. Πάνω
στο καπάκι της τσέπης είναι κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα. Στην πλάτη, κάτω από το γιακά υπάρχει
θυλάκι για κρέμασμα του πουκαμίσου. Τα μανίκια είναι πάντα σηκωμένα και έχουν κουμπωτό θυλάκι
που τα συγκρατεί στον αγκώνα. Το κουμπί στο ύψος του στήθους και τρεις πονταρισιές της τσέπης είναι
σε χρώμα μπλε και συμβολίζουν τη μετάβαση του Ανιχνευτή στην ενηλικίωση και στην ανάληψη
καθηκόντων Βαθμοφόρου. Το πουκάμισο μπορεί να φορεθεί μέσα ή έξω από το παντελόνι.
Χαρακτηριστικά:
 Ετικέτα μάρκας και μεγέθους
 Ετικέτα περιποίησης
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Ετικέτα γνησιότητας Σ.Ε.Π.
Στο αριστερό μανίκι και σε απόσταση 3 εκ. κάτω από την αρχή του μανικιού είναι ραμμένο το
σήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.) διαμέτρου 4 εκ.

Παντελόνι
Το παντελόνι έχει χρώμα γκρι σκούρο ανθρακί (PANTONE 19-4104 TPG). Είναι διαιρούμενο (zip off) και
μετατρέπεται σε κοντό ή μακρύ, με μπατζάκια τα οποία αποσπώνται με φερμουάρ. Έχει δύο πλαϊνές
εξωτερικές τσέπες χαμηλά, δύο πλαϊνές εσωτερικές τσέπες ψηλά και μία πίσω δεξιά τσέπη. Οι πλαϊνές
εξωτερικές τσέπες κλείνουν με καπάκι και προσκολλητικούς συνδέσμους τύπου Velcro και έχουν
κουφόπιετα για μεγαλύτερη χωρητικότητα. Στο καπάκι της αριστερής πλαϊνής εξωτερικής τσέπης είναι
κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα. Οι πλαϊνές εσωτερικές τσέπες είναι ανοιχτές. Η πίσω τσέπη κλείνει
με προσκολλητικό σύνδεσμο τύπου Velcro. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει μεταλλικό κουμπί με
ανάγλυφο το προσκοπικό έμβλημα και φερμουάρ. Υπάρχουν επτά θυλάκια στη μέση, τα έξι εξ’ αυτών
στενά και το πίσω φαρδύ. Στη μέση υπάρχει λάστιχο για αυξομείωση του μεγέθους.
Χαρακτηριστικά:
 Ετικέτα μάρκας και μεγέθους
 Ετικέτα περιποίησης
 Ετικέτα γνησιότητας Σ.Ε.Π.
Ζώνη
Η ζώνη έχει χρώμα σκούρο γκρι. Είναι συνθετικός ιμάντας, ελαφρύς, πλάτους 3 εκ., με συνθετική πόρπη,
πάνω στην οποία υπάρχει ανάγλυφο το προσκοπικό έμβλημα.
Μαντήλι
Το μαντήλι έχει χρώμα μπλε της ελληνικής σημαίας (PANTONE 286C). Έχει σχήμα ορθογωνίου τριγώνου,
με μία λευκή ρίγα πλάτους 1 εκ., ραμμένη 1 εκ. πιο μέσα από την άκρη των δύο ίσων πλευρών του
τριγώνου.
Κρίκος μαντηλιού
Ο κρίκος είναι δερμάτινος, σε χρώμα καφέ και με πυροσφραγίδα ή ανάγλυφο μπροστά έχει χαραγμένο
το Έμβλημα του Σ.Ε.Π.
Προαιρετικά είδη
 Καπέλο τζόκεϊ βαμβακερό ή τσόχινο, χρώματος μπλε σκούρου, με κεντημένο το προσκοπικό
έμβλημα.
 Καπέλο jungle, χρώματος μπλε σκούρου, με κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα.
 Μπλούζα μακό κοντομάνικη, στο χρώμα του πουκαμίσου, με κεντημένο ή τυπωμένο το
προσκοπικό έμβλημα.
 Ζακέτα Φούτερ, με φερμουάρ, κουκούλα και πλαϊνές τσέπες, με κεντημένο ή τυπωμένο το
προσκοπικό έμβλημα.
 Ζακέτα Φλις, με φερμουάρ, κουκούλα και πλαϊνές τσέπες, με κεντημένο το προσκοπικό
έμβλημα.

4. ΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Πουκάμισο
Το πουκάμισο έχει χρώμα μπλε (PANTONE 18-4051 TPX). Έχει μία τσέπη εσωτερική αριστερά στο στήθος
με καμπυλόγραμμο καπάκι, η οποία κλείνει με προσκολλητικό σύνδεσμο τύπου Velcro. Πάνω στο
καπάκι της τσέπης είναι κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα. Στην πλάτη, κάτω από το γιακά υπάρχει
θυλάκι για κρέμασμα του πουκαμίσου. Τα μανίκια είναι πάντα σηκωμένα και έχουν κουμπωτό θυλάκι
που τα συγκρατεί στον αγκώνα. Το κουμπί στο ύψος του στήθους και τρεις πονταρισιές της τσέπης είναι
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σε χρώμα κίτρινο και συμβολίζουν την προσφορά του Βαθμοφόρου ως ενήλικου στελέχους προς το
παιδί. Το πουκάμισο μπορεί να φορεθεί μέσα ή έξω από το παντελόνι.
Χαρακτηριστικά:
 Ετικέτα μάρκας και μεγέθους
 Ετικέτα περιποίησης
 Ετικέτα γνησιότητας Σ.Ε.Π.
 Στο αριστερό μανίκι και σε απόσταση 3 εκ. κάτω από την αρχή του μανικιού είναι ραμμένο το
σήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.) διαμέτρου 4 εκ.
Παντελόνι
Το παντελόνι έχει χρώμα γκρι σκούρο ανθρακί (PANTONE 19-4104 TPG). Είναι διαιρούμενο (zip off) και
μετατρέπεται σε κοντό ή μακρύ, με μπατζάκια τα οποία αποσπώνται με φερμουάρ. Έχει δύο πλαϊνές
εξωτερικές τσέπες χαμηλά, δύο πλαϊνές εσωτερικές τσέπες ψηλά και μία πίσω δεξιά τσέπη. Οι πλαϊνές
εξωτερικές τσέπες κλείνουν με καπάκι και προσκολλητικούς συνδέσμους τύπου Velcro και έχουν
κουφόπιετα για μεγαλύτερη χωρητικότητα. Στο καπάκι της αριστερής πλαϊνής εξωτερικής τσέπης είναι
κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα. Οι πλαϊνές εσωτερικές τσέπες είναι ανοιχτές. Η πίσω τσέπη κλείνει
με προσκολλητικό σύνδεσμο τύπου Velcro. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει μεταλλικό κουμπί με
ανάγλυφο το προσκοπικό έμβλημα και φερμουάρ. Υπάρχουν επτά θυλάκια στη μέση, τα έξι εξ’ αυτών
στενά και το πίσω φαρδύ. Στη μέση υπάρχει λάστιχο για αυξομείωση του μεγέθους.
Εναλλακτικά, μπορεί να φέρεται μακρύ παντελόνι, σε χρώμα γκρι σκούρο ανθρακί (PANTONE 19-4104
TPG), με δύο πλαϊνές εσωτερικές τσέπες ψηλά και μία πίσω δεξιά τσέπη. Οι πλαϊνές εσωτερικές τσέπες
είναι ανοιχτές. Η πίσω τσέπη κλείνει με προσκολλητικό σύνδεσμο τύπου Velcro. Μπροστά από την
αριστερή πλαϊνή τσέπη είναι κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει
μεταλλικό κουμπί με ανάγλυφο το προσκοπικό έμβλημα και φερμουάρ. Υπάρχουν επτά θυλάκια στη
μέση, τα έξι εξ’ αυτών στενά και το πίσω φαρδύ. Στη μέση υπάρχει λάστιχο για αυξομείωση του
μεγέθους.
Χαρακτηριστικά:
 Ετικέτα μάρκας και μεγέθους
 Ετικέτα περιποίησης
 Ετικέτα γνησιότητας Σ.Ε.Π.
Ζώνη
Η ζώνη έχει χρώμα σκούρο γκρι. Είναι συνθετικός ιμάντας, ελαφρύς, πλάτους 3 εκ., με συνθετική πόρπη,
πάνω στην οποία υπάρχει ανάγλυφο το προσκοπικό έμβλημα.
Μαντήλι
Το μαντήλι έχει χρώμα μπλε της ελληνικής σημαίας (PANTONE 286C). Έχει σχήμα ορθογωνίου τριγώνου,
με μία λευκή ρίγα πλάτους 1 εκ., ραμμένη 1 εκ. πιο μέσα από την άκρη των δύο ίσων πλευρών του
τριγώνου.
Κρίκος μαντηλιού
Ο κρίκος είναι δερμάτινος, σε χρώμα καφέ και με πυροσφραγίδα ή ανάγλυφο μπροστά έχει χαραγμένο
το Έμβλημα του Σ.Ε.Π. Τα εκπαιδευμένα ενήλικα μέλη φέρουν μονόκλωνο ή δίκλωνο κρίκο (βλ. ΣΤ.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ).
Προαιρετικά είδη
 Καπέλο τζόκεϊ βαμβακερό ή τσόχινο, χρώματος μπλε σκούρου, με κεντημένο το προσκοπικό
έμβλημα.
 Καπέλο jungle, χρώματος μπλε σκούρου, με κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα.
 Μπλούζα μακό κοντομάνικη, στο χρώμα του πουκαμίσου, με κεντημένο ή τυπωμένο το
προσκοπικό έμβλημα.
 Μπλούζα τύπου Polo κοντομάνικη, με κεντημένο το προσκοπικό έμβλημα.
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Ζακέτα Φούτερ, με φερμουάρ, κουκούλα και πλαϊνές τσέπες, με κεντημένο ή τυπωμένο το
προσκοπικό έμβλημα.
Ζακέτα Φλις, με φερμουάρ, κουκούλα και πλαϊνές τσέπες, με κεντημένο το προσκοπικό
έμβλημα.

5. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Προσκοπικά Τμήματα
Σε δράσεις όπου απαιτείται επίσημη εμφάνιση, όπως σε παρελάσεις, σε θρησκευτικές τελετές, σε
δημόσιες εκδηλώσεις κ.α., με ευθύνη του επικεφαλής Βαθμοφόρου, όλα τα μέλη του Τμήματος φέρουν
μακρύ παντελόνι, φορούν το πουκάμισο της στολής μέσα από το παντελόνι, και φορούν παπούτσια και
κάλτσες σκούρου χρώματος.
Επίσημη Εμφάνιση Βαθμοφόρων και Παλαιών Προσκόπων
Σε μη προσκοπικές εκδηλώσεις πόλης με επίσημο χαρακτήρα, όπως κοινωνικές εκδηλώσεις,
εκπροσώπηση σε συνέδρια τρίτων, γενική εκπροσώπηση Σ.Ε.Π. έναντι τρίτων, κ.α.:
 Οι άρρενες Βαθμοφόροι μπορούν να φορούν μπλε σκούρο μονόπετο σακάκι, γαλάζιο
πουκάμισο και γραβάτα ριγέ σε χρώμα μπλε σκούρο και κόκκινο, μπλε σκούρο και πράσινο ή
μπλε σκούρο και γαλάζιο με το Παγκόσμιο Προσκοπικό Τριφύλλι, με γκρι παντελόνι. Οι θήλεις
βαθμοφόροι μπορούν να φορούν φουλάρι με το σήμα της Π.Ο.Π.Κ. με μπλε ταγιέρ και γαλάζιο
πουκάμισο. Ειδικότερα, τα μέλη του Δ.Σ. φέρουν διακριτική καρφίτσα για τα Μέλη του Δ.Σ. στο
αριστερό πέτο του σακακιού.
 Οι άρρενες Παλαιοί Πρόσκοποι μπορούν να φορούν σακάκι μπλε σκούρο, γαλάζιο πουκάμισο
και γραβάτα χρώματος μπλε με κεντημένο το σήμα των Π.Π., με γκρι παντελόνι Οι θήλεις
Παλαιοί Πρόσκοποι μπορούν να φορούν φουλάρι με το σήμα των Π.Π. με μπλε ταγιέρ και
γαλάζιο πουκάμισο.

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
1. Σήμα Υπόσχεσης
Κίτρινο έμβλημα Σ.Ε.Π., σε μπλε ρουά φόντο και κίτρινο περίγραμμα σε κάθετη ελλειψοειδή μορφή
διαστάσεων 5,5 x 5 εκ. Το Σήμα Υπόσχεσης φέρεται από όλα τα μέλη του Σ.Ε.Π. και ράβεται σε απόσταση
1 εκ. από την εσωτερική πλευρά της αριστερής τσέπης του πουκαμίσου.

2. Σήμα Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.)
Λευκό τρίφυλλο περιβαλλόμενο από λευκό σχοινί, το οποίο ενώνεται σε σταυρόκομπο στο κάτω μέρος,
σε μωβ φόντο. Το σήμα είναι ραμμένο στο πουκάμισο, στο αριστερό μανίκι, σε απόσταση από την αρχή
του μανικιού 2 cm για τα Λυκόπουλα και τους Προσκόπους και 3 cm για τους Ανιχνευτές και τα Μέλη
Προσκοπικού Δικτύου, τους Βαθμοφόρους και τους Παλαιούς Προσκόπους.

3. Διακριτικά Σήματα Κλιμακίων
Τα Διακριτικά Σήματα Κλιμακίων φέρονται στο αριστερό μανίκι, ακριβώς κάτω από το σήμα της Π.Ο.Π.Κ.
α. Για τα Μέλη των Προσκοπικών Συστημάτων, των Περιφερειακών Εφορειών και των Ενώσεων
Παλαιών Προσκόπων υπάρχουν δύο Διακριτικά Σήματα Κλιμακίων (3.1 και 3.2), ενώ για τα μέλη των
Προσκοπικών Συστημάτων Ειδικότητας Αεροπροσκόπων ή Ναυτοπροσκόπων και τους Εφόρους
Ειδικοτήτων των Π.Ε. υπάρχει και τρίτο Σήμα (3.3). Τα ανωτέρω Διακριτικά Σήματα ράβονται με
τρόπο ώστε να συνθέτουν ενιαία φόρμα.

3.1. Σήμα Συστήματος / Περιφερειακής Εφορείας / Ε.Π.Π.


Ημικύκλιο με το καμπυλόγραμμο μέρος στο άνω μέρος, λευκό με γκρι σκούρους χαρακτήρες.
Για τα μέλη των Προσκοπικών Συστημάτων και των Περιφερειακών Εφορειών, στο σήμα
αναφέρεται ο αριθμός του Συστήματος ή η Περιφερειακή Εφορεία, καθώς και η πόλη ή η
γεωγραφική περιοχή που εδρεύει το Σύστημα.
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Για τα Μέλη των Ε.Π.Π., στο σήμα απεικονίζεται το έμβλημα των Παλαιών Προσκόπων.

3.2. Σήμα Θυρεού Περιφερειακής Εφορείας
Ημικύκλιο με το καμπυλόγραμμο μέρος στην κάτω μεριά. Απεικονίζεται ο εγκεκριμένος από το
Δ.Σ. / Σ.Ε.Π. θυρεός της Περιφερειακής Εφορείας.

3.3. Σήμα Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων
Ορθογώνιο σήμα που φέρεται ανάμεσα στα σήματα 3.1 και 3.2. Φέρεται από τα μέλη των
Ναυτοπροσκοπικών και Αεροπροσκοπικών Συστημάτων. Στο σήμα της Ειδικότητας των
Ναυτοπροσκόπων απεικονίζεται λευκή λέμβος. Στο σήμα της Ειδικότητας των Αεροπροσκόπων
απεικονίζεται λευκό αεροσκάφος.
β. Για τους Εφόρους της Γενικής Εφορείας το διακριτικό σήμα απεικονίζει τον θυρεό της Γενικής
Εφορείας.
γ. Για τα Μέλη του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., το διακριτικό σήμα είναι κυκλικό, λευκό στο κέντρο και απεικονίζει το
έμβλημα του Σ.Ε.Π. και μπλε στην περιφέρεια και αναγράφει ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ – Δ.Σ.

Γ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Όλα τα διακριτικά καθηκόντων έχουν σχήμα επίμηκες, καμπυλόγραμμο στο αριστερό μέρος και αιχμηρό
στο δεξί μέρος. Φέρονται στο πουκάμισο, στη δεξιά μεριά του στήθους, κάτω από τη ραφή και με τρόπο
ώστε να απέχει από τα κουμπιά απόσταση ίση με την απόσταση του Σήματος Υπόσχεσης.

1. Πρώτος Εξάδας Λυκοπούλων:
Χρώμα ανοιχτό κίτρινο, με απεικόνιση κεφαλής λύκου σε πράσινο χρώμα.

2. Δεύτερος Εξάδας Λυκοπούλων:
Χρώμα ανοιχτό κίτρινο, με απεικόνιση κεφαλής λύκου σε κόκκινο χρώμα.

3. Ενωμοτάρχης Ενωμοτίας Προσκόπων:
Χρώμα ανοιχτό πράσινο, με απεικόνιση σημαίας Ενωμοτίας σε πράσινο χρώμα.

4. Υπενωμοτάρχης Ενωμοτίας Προσκόπων:
Χρώμα ανοιχτό πράσινο, με απεικόνιση σημαίας Ενωμοτίας σε κόκκινο χρώμα.

5. Υπαρχηγός Τμήματος:
Χρώμα κόκκινο, με απεικόνιση προσκοπικού εμβλήματος σε λευκό χρώμα.

6. Αρχηγός Τμήματος:
Χρώμα πράσινο, με απεικόνιση προσκοπικού εμβλήματος σε λευκό χρώμα.

7. Αρχηγός Συστήματος:
Χρώμα λευκό, με απεικόνιση προσκοπικού εμβλήματος σε πράσινο χρώμα.

8. Υπαρχηγός Συστήματος:
Χρώμα λευκό, με απεικόνιση προσκοπικού εμβλήματος σε κόκκινο χρώμα.

9. Περιφερειακός / Γενικός Έφορος:
Χρώμα μωβ, με απεικόνιση προσκοπικού εμβλήματος σε πράσινο χρώμα.

10. Έφορος Περιφερειακής / Γενικής Εφορείας:
Χρώμα μωβ, με απεικόνιση προσκοπικού εμβλήματος σε κόκκινο χρώμα.
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Δ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
Όλα τα διακριτικά προόδου φέρονται στο δεξί μανίκι του πουκαμίσου, ως εξής:
 Στο πάνω μέρος του μανικιού τοποθετούνται τα διακριτικά των Αναγνωρίσεων Προσπάθειας
των Λυκοπούλων, των Προσκόπων και των Ανιχνευτών, καθώς και το διακριτικό του Προσκόπου
του Κόσμου των Μελών Προσκοπικών Δικτύων.
 Στο κάτω μέρος του μανικιού, τοποθετούνται τα διακριτικά των Ερασιτεχνικών Ασχολιών των
Λυκοπούλων και των Προσκόπων, καθώς και τα διακριτικά των Αναγνωρίσεων Προσπάθειας
των τεσσάρων (4) Σακιδίων των Μελών Προσκοπικών Δικτύων.

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
1.1. Πρώτο Αστέρι Λυκόπουλου:
Χρυσό Αστέρι πέντε ακτινών σε λευκό φόντο. Αντικαθίσταται από το Δεύτερο Αστέρι του
Λυκόπουλου.

1.2. Δεύτερο Αστέρι Λυκόπουλου:
Χρυσό Αστέρι πέντε ακτινών, με μικρότερο λευκό αστέρι στο εσωτερικό του, σε λευκό φόντο.

1.3. Χρυσός Λύκος:
Κεφάλι Λύκου σε χρώμα χρυσό και φόντο γαλάζιο. Παραμένει και στο πουκάμισο του Προσκόπου,
μέχρις ότου αντικατασταθεί από το Χρυσό Τρίφυλλο.

1.4. Σήματα Κατασκηνώσεων Λυκόπουλου:
Αντίσκηνο με σακίδιο στην ύπαιθρο. Έχει διαφορετικό χρώμα στο φόντο, ανάλογα με τον αριθμό των
κατασκηνώσεων που έχει πάει το Λυκόπουλο:
 Κόκκινο για μία Κατασκήνωση
 Πράσινο για δύο Κατασκηνώσεις
 Λευκό για τρεις Κατασκηνώσεις
 Μωβ για τέσσερις κατασκηνώσεις
Κάθε σήμα αντικαθιστά το προηγούμενο.

1.5. Χάλκινο Βέλος Προσκόπου:
Βέλος σε χρώμα λευκό σε χάλκινο φόντο. Αντικαθίσταται από το Αργυρό Βέλος. Η μύτη του βέλους
βλέπει μπροστά.

1.6. Αργυρό Βέλος Προσκόπου:
Βέλος σε χρώμα λευκό σε αργυρό φόντο. Αντικαθίσταται από το Χρυσό Βέλος. Η μύτη του βέλους
βλέπει μπροστά.

1.7. Χρυσό Βέλος Προσκόπου:
Βέλος σε χρώμα λευκό ε χρυσό φόντο. Αντικαθίσταται από το Χρυσό Τρίφυλλο. Η μύτη του βέλους
βλέπει και προς τα δεξιά μπροστά.

1.8. Χρυσό Τρίφυλλο:
Το έμβλημα του Σ.Ε.Π. σε χρώμα χρυσό σε γαλάζιο φόντο. Παραμένει και στο πουκάμισο του
Ανιχνευτή και αντικαθίσταται από το διακριτικό του Προσκόπου Έθνους.

1.9. Σήμα Εκπαιδευμένου Στελέχους:
Τρεις κρίκοι αλυσίδας με το έμβλημα του Σ.Ε.Π. στον μεσαίο κρίκο σε χρώμα πράσινο σε μπεζ φόντο.
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1.10. Ανιχνευτής Δάφνης:
Ανιχνευτική διχάλα σε χρώμα καφέ και κλαδί δάφνης σε κίτρινο χρώμα, σε λευκό φόντο.
Αντικαθίσταται από το διακριτικό του Προσκόπου Έθνους.

1.11. Πρόσκοπος Έθνους:
Εθνόσημο με χρυσές δάφνες και χρυσό έμβλημα Σ.Ε.Π. Παραμένει και στο πουκάμισο του
Βαθμοφόρου / Μέλους Προσκοπικού Δικτύου / Παλαιού Προσκόπου.

1.12. Σακίδιο του Πληρώματος Μέλους Προσκοπικού Δικτύου:
Ένα σακίδιο και μια βάρκα με πανί, σε γαλάζιο φόντο. Τοποθετείται συνδυαστικά με τα υπόλοιπα
τρία (3) διακριτικά σακιδίων, ώστε να σχηματίζεται ρόμβος.

1.13. Σακίδιο του Ταξιδιώτη Μέλους Προσκοπικού Δικτύου:
Ένα σακίδιο και ένα αερόστατο, σε κίτρινο φόντο. Τοποθετείται συνδυαστικά με τα υπόλοιπα τρία
(3) διακριτικά σακιδίων, ώστε να σχηματίζεται ρόμβος.

1.14. Σακίδιο του Εξερευνητή Μέλους Προσκοπικού Δικτύου:
Ένα σακίδιο και ένα μονοπάτι, σε πορτοκαλί φόντο. Τοποθετείται συνδυαστικά με τα υπόλοιπα τρία
(3) διακριτικά σακιδίων, ώστε να σχηματίζεται ρόμβος.

1.15. Ταξιδευτής του Κόσμου Μέλους Προσκοπικού Δικτύου:
Ένας ταξιδιώτης με σακίδιο και ραβδί πάνω στη γη, σε λαχανί φόντο. Τοποθετείται συνδυαστικά με
τα υπόλοιπα τρία (3) διακριτικά σακιδίων, ώστε να σχηματίζεται ρόμβος.

1.16. Πρόσκοπος του Κόσμου:
Διατίθεται από το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο. Ο χάρτης της υδρογείου σε μωβ χρώμα και
κόκκινος δακτύλιος περιμετρικά, στον οποίο αναγράφεται «SCOUTS OF THE WORLD AWARD –
ΠΡΌΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». Σε περίπτωση που υπάρχει και διακριτικό Προσκόπου Έθνους, το
διακριτικό του Προσκόπου του Κόσμου ράβεται ακριβώς από κάτω.

2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
2.1. Λυκοπούλων:
Απεικονίζουν τα σήματα των πέντε Τομέων Ενδιαφερόντων και των πέντε Ειδικών Ερασιτεχνικών
Ασχολιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό του Κλάδου Λυκοπούλων.

2.2. Προσκόπων:
Απεικονίζουν τα σήματα των κατηγοριών των Ερασιτεχνικών Ασχολιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά
στον Κανονισμό του Κλάδου Προσκόπων.

Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟΛΗΣ
1. Μαντήλι Συστήματος (προαιρετικό)
Αντιπροσωπεύει τα καθορισμένα από το Συμβούλιο Βαθμοφόρων του Συστήματος χρώματα του
Συστήματος. Το Μαντήλι Συστήματος εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. / Σ.Ε.Π. και
μπορεί να φέρεται από τα μέλη του Συστήματος σε ειδικές προσκοπικές και δημόσιες εκδηλώσεις
τοπικού χαρακτήρα, στις οποίες δεν συμμετέχουν άλλα Τμήματα ή Κλιμάκια. Δεν φέρεται επίσης όταν
τα Μέλη του Συστήματος συμμετέχουν σε παρελάσεις ή όταν εμφανίζονται σε δράσεις ή δημόσιες
εκδηλώσεις εκπροσωπώντας το Σ.Ε.Π.

12

Κανονισμός Στολών και Διακριτικών

2. Μαντήλι Προσκόπου Έθνους
Το μαντήλι του Προσκόπου Έθνους έχει σχήμα ορθογωνίου τριγώνου, χρώμα μπλε και περιβάλλεται
από λευκή λωρίδα σε σχήμα μαιάνδρου. Το Μαντήλι Προσκόπου Έθνους φέρεται μόνο από όσα μέλη
του Σ.Ε.Π. έχουν ονομαστεί Πρόσκοποι Έθνους και μόνο σε εκδηλώσεις που αφορούν το θεσμό του
Προσκόπου Έθνους, σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Ημέρα Σκέψης καθώς και στις παρελάσεις.

3. Αναμνηστικά και επετειακά σήματα
Αναμνηστικά σήματα εθνικών και παγκόσμιων επετείων φέρονται πάνω από την τσέπη στο αριστερό
μέρος του πουκάμισου και για ορισμένοι χρόνο, μετά από απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. Σήματα και
αναμνηστικά κατασκηνώσεων, Τζάμπορη και λοιπών ειδικών ή παρόμοιων δράσεων, φέρονται πάνω
από τη ραφή στο δεξί μέρος του πουκαμίσου και για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος μετά τη δράση.

4. Σήμα Διεθνών Συναντήσεων
Απεικονίζει την Ελληνική Σημαία. Φέρεται κατά τις διεθνείς συναντήσεις και μόνο και ράβεται πάνω
από την αριστερή τσέπη του πουκαμίσου.

ΣΤ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ
Όλα τα Σήματα Εκπαίδευσης φέρονται στο πουκάμισο, πάνω από τη ραφή, στη δεξιά μεριά του στήθους.

1. Μονόκλωνος Κρίκος Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων:
Πλεκτός καφέ δερμάτινος μονόκλωνος κρίκος για το μαντήλι. Φέρεται μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου
Προπαρασκευαστικής Εκπαίδευσης. Αντικαθίσταται από τον δίκλωνο κρίκο Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων.

2. Δίκλωνος Κρίκος Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων:
Πλεκτός δερμάτινος καφέ δίκλωνος κρίκος για το μαντήλι. Φέρεται μετά την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης του Κύκλου Μεθοδολογίας.

3. Σήμα Κύκλου Εκπαίδευσης Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων
Υπαίθρου / Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων:
α. Για τον Κύκλο Εκπαίδευσης Κατασκηνωτικής Τεχνικής των Κλάδων Λυκοπούλων και Προσκόπων και
Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου, το σήμα είναι λευκό ορθογώνιο, το
οποίο απεικονίζει κίτρινο αντίσκηνο με πράσινο έλατο, σταυροειδή σύνδεση, καφέ τσεκούρι και
πράσινο προσκοπικό τρίφυλλο.
β. Για τον Κύκλο Εκπαίδευσης Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου του Κλάδου Ανιχνευτών, το σήμα είναι
καρφίτσα σε σχήμα ανιχνευτικής διχάλας, αργυρού χρώματος.
Το σήμα φέρεται μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων Κύκλων εκπαίδευσης και αφαιρείται όταν
ολοκληρωθεί ο Κύκλος Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους.

4. Μαντήλι, Ιμάντας και Αναρτήματα Διακριτικού Δάσους Βαθμοφόρων (Μαντήλι
«Gilwell»):
Δερμάτινος ιμάντας με δύο ξύλινα αναρτήματα στα άκρα, ο οποίος συνοδεύεται από το Διεθνές
Μαντήλι του «Gilwell». Το μαντήλι φέρεται μόνο σε εκπαιδεύσεις Βαθμοφόρων και σε συναντήσεις
εκπαιδευτών και Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους. Ο ιμάντας και τα αναρτήματα φέρονται με το
προσκοπικό μαντήλι, σε κάθε προσκοπική δράση.
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5. Διακριτικό Εκπαιδευτή:
Ταινία γαλάζια που απεικονίζει το τσεκούρι της Εκπαίδευσης καρφωμένο σε κορμό, σε χρώμα χρυσαφί
- καφέ. Φέρεται από τα μέλη του προσωπικού εκπαίδευσης. Προαιρετικά φέρεται καρφίτσα μεταλλική
που απεικονίζει ανάγλυφα το τσεκούρι της Εκπαίδευσης καρφωμένο σε κορμό.

6. Σήμα Σκαπανικής:
Ταινία κίτρινη με καφέ περίγραμμα, πού απεικονίζει το τσεκούρι της Σκαπανικής σε χρώμα καφέ.
Φέρεται μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης εκπαίδευσης.

7. Σήμα Σχολής Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους:
Μεταλλικό σήμα ασημένιο, το οποίο απεικονίζει άγκυρα. Διαστάσεις 2,5Χ2 εκ. Αντικαθίσταται από το
σήμα της Σχολής Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους.

8. Σήμα Σχολής Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους:
Μεταλλικό «οιακοστρόφιο» σε χρώμα χρυσαφί, με διάμετρο 4 εκ.

9. Σήμα Σχολής Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων:
Μεταλλικό σήμα ασημί, το οποίο απεικονίζει έλικα αεροπλάνου Το φόντο είναι μπλε με ασημί
περίγραμμα και οι διαστάσεις του είναι 4,5Χ 0,8 εκ. Αντικαθίσταται από το σήμα της Πανελλήνιας
Ειδικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων.

10. Σήμα Πανελλήνιας Ειδικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων:
Μεταλλικό σήμα, το οποίο απεικονίζει το σήμα των Αεροπροσκόπων, ήτοι Προσκοπικό τρίφυλλο με
πτέρυγες εκατέρωθεν, σε χρώμα χρυσαφί, πάνω σε ομόκεντρους κύκλους χρώματος μπλε, λευκού και
μπλε. (Διάμετρος κύκλου 2,7 εκ. και άνοιγμα πτερύγων 3,5 εκ.).

11. Σήμα Σχολής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς
Ταινία μπλε ρουά με μπλε σκούρο περίγραμμα, που απεικονίζει το σήμα των Αεροπροσκόπων
στεφανωμένο με αλεξίπτωτο, σε χρώματα κίτρινο το τρίφυλλο, λευκό στις οι πτέρυγες και το
αλεξίπτωτο, διαστάσεων 5Χ 2,5 εκ.

12. Σήμα Πανελλήνιας Ανεμοπορικής Σχολής Αεροπροσκόπων
Μεταλλικό σήμα ασημί, το οποίο απεικονίζει γλάρο με Προσκοπικό τρίφυλλο εγγεγραμμένο σε κύκλο,
πάνω από το σώμα του γλάρου. Το φόντο είναι μπλε σκούρο με ασημί περίγραμμα και οι διαστάσεις
είναι 4,3Χ 2 εκ.

Τα αριστεία, παράσημα, τα μετάλλια, προσκοπικά ή άλλα, καθώς και οι διεμβολές τους δεν
φέρονται στην Προσκοπική Στολή.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017 και τίθεται σε
εφαρμογή από την 31η Μαρτίου 2017.
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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Λυκόπουλα

Καθήκοντα:

Πρώτος Εξάδας

Δεύτερος Εξάδας

Ερασιτεχνικές Ασχολίες:

Ζωή
Υπαίθρου

Κοινωνική
Συνεργασία

Πνευματική
Καλλιέργεια

Σωματική
Αγωγή

Τεχνικές
Δεξιότητες

Πολιτιστική
Κληρονομιά

Προστασία
Περιβάλλοντος

Φίλος
της ζωής

Ειδικές Ερασιτεχνικές Ασχολίες:

Αεροπροσκόπων Ναυτοπροσκόπων

Αναγνωρίσεις Προσπάθειας

1ο Αστέρι

Χρυσός Λύκος

2ο Αστέρι

Σήμα Κατασκήνωσης
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3η

4η
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Πρόσκοποι

Καθήκοντα:

Ενωμοτάρχης

Υπενωμοτάρχης

Ερασιτεχνικές ασχολίες:

Ζωή Υπαίθρου

Κοινωνική Συνεργασία

Εκπαιδευμένο Στέλεχος

Πνευματική Καλλιέργεια

Σωματική Αγωγή

Τεχνικές Δεξιότητες

Γενικός Τομέας

Αέρας

Γη

Θάλασσα

Ανθρώπινα
Δικαιώματα

Ενεργός
πολίτης

Παγκόσμια
Συναδέλφωση

Επιστήμη και
Τεχνολογία

Πολιτιστική
Κληρονομιά

Τέχνες &
Γράμματα

Αθλήματα

Αθλητική
Αναψυχή

Θεωρία
Αθλητικής
Επιστήμης

Κατασκευές
& Επισκευές

Βραβεύσεις

Επαγγέλματα

Περιβάλλον

Φροντίδα
Διατροφή &
Φυτών & Ζώων Μαγειρική

Συλλογές

Αναγνωρίσεις Προσπάθειας

Χάλκινο Βέλος

Αργυρό Βέλος

Χρυσό Βέλος

Χρυσό Τρίφυλλο
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Ανιχνευτές
Αναγνωρίσεις Προσπάθειας

Διακριτικό
Ανιχνευτή Δάφνης

Διακριτικό
Προσκόπου Έθνους

Προσκοπικό Δίκτυο
Αναγνωρίσεις Προσπάθειας

Σακίδιο του
Πληρώματος

Πρόσκοπος
του Κόσμου

Σακίδιο του
Ταξιδιώτη

Σακίδιο του
Εξερευνητή

Ταξιδευτής
του Κόσμου

Ομάδα Υποστήριξης
Προσκόπου του Κόσμου
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Περιφερειακές Εφορείες
ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
& ΕΥΒΟΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ &
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΧΙΟΥ
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Διαστάσεις Σημάτων

5,5 cm
3 cm

5 cm

Υπόσχεση

4 cm

3 cm

2 cm

4 cm

4 cm

4 cm

Περιφερειακή
Εφορεία

Σύστημα ή
Ένωση Παλαιών
Προσκόπων

Ειδικότητα
Συστήματος

1,5 cm
7,3 cm
4 cm

6,5 cm

WOSM
Αστέρια, Βέλη,
Χρυσός Λύκος,
Χρυσό Τρίφυλλο,
Ανιχνευτής Δάφνης,
Πρόσκοπος Έθνους

3,5 cm

Καθήκοντα
7,3 cm

Πρόσκοπος του Κόσμου,
Ομάδα Υποστήριξης Προσκόπου
του Κόσμου

2,7 cm

3,5 cm

Ερασιτεχνικές Ασχολίες ΑΛ,
Ειδ. Ερασ. Ασχολίες ΑΛ,

2,667 cm

2,7 cm

3 cm

3 cm

Σήμα Κατασκήνωσης ΑΛ Ερασιτεχνικές Ασχολίες ΟΠ

5 cm

3 cm

Σακίδια ΠΔ,
Ταξιδευτής ΠΔ

Γενική Εφορεία

4 cm
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Τοποθέτηση

Αναμνηστικά
Δράσεων
Καθήκοντα

Ελληνική Σημαία
για δράσεις εξωτερικού
Αναμνηστικά
Επετείων

Εκπαιδεύσεις
Αστέρια, Βέλη,
Χρυσός Λύκος,
Χρυσό Τρίφυλλο,
Ανιχνευτής Δάφνης,
Πρόσκοπος Έθνους

Ερασιτεχνικές Ασχολίες,
Ειδ. Ερασ. Ασχολίες,
Σήμα Κατασκήνωσης,
Σακίδια Δικτύου,
Πρόσκοπος του Κόσμου,
Ομάδα υποστήριξης
Προσκόπου του Κόσμου

Υπόσχεση

Σήμα
Παγκόσμιας
Οργάνωσης της
Προσκοπικής
Κίνησης
Σύστημα ή
Ένωση Παλαιών
Προσκόπων,
Ειδικότητα
Συστήματος,
Περιφερειακή
i = iden ty Εφορεία

Ταυτότητα
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