
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ 
 
Το Πρόγραμμα της Ομάδος Προσκόπων προσφέρει στα παιδιά της ηλικίας αυτής κίνητρα 
και ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη διευρύνοντας τις 
ατομικές κλίσεις και ικανότητες τους. 
  
Τα κίνητρα και οι ευκαιρίες αυτές εντάσσονται σε δύο κύκλους ατομικής προόδου του 
Προσκόπου, τα βέλη και τις ερασιτεχνικές ασχολίες, αφού προηγηθεί η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. 
  
Υπόσχεση του Προσκόπου  
  
Για να δώσει ένα παιδί την  Υπόσχεση του Προσκόπου και να ονομαστεί Πρόσκοπος 
πρέπει:  

1. Να γνωρίζει: την Υπόσχεση, το Νόμο, την Προσκοπική Ιστορία, το συμβολισμό και 
το δίπλωμα Σημαίας και πώς γίνονται τα Τυπικά Έναρξης και Λήξης.  

2. Να ξέρει να φτιάχνει το σακίδιο για ημερήσια εκδρομή  
3. Να έχει  συμμετάσχει σε :  

�         μια ημερήσια εκδρομή 
�         μια οποιαδήποτε δράση Ζωής Υπαίθρου 
�         μια δράση από τον καθένα άλλους τέσσερις τομείς  

  
Τα Λυκόπουλα που έχουν την ανάλογη ηλικία δίνουν την Υπόσχεση του Προσκόπου 
αμέσως μετά την Τελετή Ανάβασης, επειδή δεν απαιτείται για αυτά λόγω εμπειρίας η 
συμμετοχή τους σε ορισμένο αριθμό δράσεων και γνωρίζουν το Νόμο και την Υπόσχεση 
του Προσκόπου. 
  
  
Α’ ΚΥΚΛΟΣ – ΤΑ ΒΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ 
   
Βασικά χαρακτηριστικά 
  
Η συνεχής βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων του Προσκόπου και η ενεργός 
συμμετοχή του στις δράσεις της Ομάδας και της Ενωμοτίας του αναγνωρίζεται από την 
απόκτηση τεσσάρων διαφορετικών διακρίσεων, οι οποίες είναι: 

1. Το χάλκινο βέλος  
2. Το αργυρό βέλος  
3. Το χρυσό βέλος  
4. Το χρυσό τρίφυλλο  

 
Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά 
περιγράφονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ. 
 
Πυρήνας των Βελών είναι οι ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, οι οποίες προέρχονται από τα εξής 
οκτώ (8) θεματικά πεδία :  

1. Σακίδιο - ατομικά εφόδια – Α’ βοήθειες,  
2. Κόμποι - είδη σχοινιών – συνδέσεις – κατασκευές ανέσεων - γαλλική σκαπανική, 
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3. Φυσιογνωσία - προστασία περιβάλλοντος - πρόγνωση καιρού - αντιμετώπιση 
φυσικών καταστροφών  
4. Χάρτης - πυξίδα - προσανατολισμός - αστερισμοί 
5. Αντίσκηνο - προετοιμασία διανυκτέρευσης - υγιεινή 
6. Φωτιά – μαγείρεμα – γκαζάκι - λάμπες – πυρασφάλεια - υλοτομία - τσεκούρι 
7. Συνεννόηση – επικοινωνία – παρατηρητικότητα – ανιχνευτικά - ίχνη  
8. Τοπογραφία – μετρήσεις 

 
Οι Προσκοπικές Γνώσεις εξειδικεύονται στο Προσκοπικό Εγκόλπιο. 
 
 
Το Χάλκινο Βέλος
 
Για να απονεμηθεί σ’ ένα Πρόσκοπο το ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 
 
Α. Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις εξής Προσκοπικές Γνώσεις: 

 Πώς συσκευάζεται το σακίδιο με τα ατομικά είδη για διήμερη εκδρομή,  
 Τι περιέχει το ατομικό φαρμακείο (να φτιάξει ένα δικό του),  
 Τι είναι και πώς αντιμετωπίζονται το απλό τραύμα, η ρινορραγία, ο μώλωπας, 
τα τσιμπήματα από έντομα και ερπετά, η ηλίαση,  

 Τη χρησιμότητα των κόμπων και πώς να χρησιμοποιεί  καντηλίτσα, 
σταυρόκομπο, ποδόδεσμο, ψαλιδιά, φίμωμα, ακρόδεσμο, ξυλόδεσμο,  

 Ποια είναι τα είδη σχοινιών (να συντηρήσει  για ένα τρίμηνο τα σχοινιά της 
Ενωμοτίας του),  

 Ποια τα είδη συνδέσεων, πώς γίνονται και πού χρησιμοποιούνται,  
 Πώς χωρίζεται το ανεμολόγιο,  
 Τι είναι η πυξίδα, πώς χρησιμοποιείται, τι είναι το αζιμούθιο και πώς μπορεί να 
πάρει σκοπεύσεις, ποια είναι τα είδη των πυξίδων και η χρησιμότητα τους,  

 Ποια τα είδη των χαρτών, τι δείχνουν οι ισοϋψείς καμπύλες, γιατί 
χρησιμοποιούνται,  

 Να διακρίνει τη μικρή και μεγάλη άρκτο,  
 Πώς φυτεύεται και μεγαλώνει ένα φυτό (να φυτέψει και να μεγαλώσει ένα 
φυτό),  

 Ποια ζώα εξαφανίστηκαν ή τείνουν να εξαφανιστούν στην Ελλάδα  
 Να στήνει αντίσκηνο και τέντα σε διήμερη εκδρομή,  
 Πώς να συντηρήσει ένα αντίσκηνο μέχρι την επόμενη εκδρομή της Ομάδας,  
 Να φροντίσει την ατομική του υγιεινή σε διήμερη εκδρομή της Ομάδας,  
 Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες πρόληψης πυρκαγιάς,  
 Να μαγειρεύει στο γκαζάκι δυο οποιεσδήποτε συνταγές  για ενωμοτιακό 
φαγητό  (να μαγειρέψει μια από αυτές σε εκδρομή της Ομάδας ή της 
Ενωμοτίας του),  

 Να γνωρίζει να μεταδίδει και λαμβάνει από τον κώδικα ΜΟΡΣ τα γράμματα 
Ε,Ι,Σ,Η και Τ,Μ,Ο,Χ,  

 Ποια είναι τα ανιχνευτικά σημεία (μέσα από πορεία με την Ενωμοτία του) και  
 Τα τοπογραφικά σημεία και απλή ανάγνωση χάρτη,  
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 Πώς γίνεται η συντήρηση των λαμπών της Ενωμοτίας του (να οργανώσει ή να 
συμπληρώσει το ενωμοτιακό κιτ επισκευής και συντήρησής τους), καθώς και 
πώς να τις συντηρήσει πριν από εκδρομή.  

 
Β. Να έχει συμμετάσχει (επιπλέον των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για την 
Υπόσχεση): 
 

�  Σε 1 δράση από κάθε τομέα (σύνολο 5 δράσεις), 
�  Σε άλλες 2 δράσεις από οποιοδήποτε τομέα, 
�  Σε 2 δράσεις υπαίθριας ζωής (1 ημερήσια και 1 διήμερη) και 
�  Σε 1 διήμερη εκδρομή (με διανυκτέρευση σε αντίσκηνο) 

 
 Γ. Να του έχει απονεμηθεί μια «ερασιτεχνική ασχολία» 

 
 
Το Αργυρό Βέλος
 
Για να απονεμηθεί σε ένα Πρόσκοπο το ΑΡΓΥΡΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 
 
Α. Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις εξής Προσκοπικές Γνώσεις: 

 Πώς  συσκευάζεται  το σακίδιο για κατασκήνωση (να συσκευάσει  τα ατομικά 
του εφόδια για κατασκήνωση), 

 Πώς  οργανώνεται  το ενωμοτιακό φαρμακείο (να το ελέγξει και να το 
οργανώσει  για την κατασκήνωση), 

 Πώς  αντιμετωπίζουμε εγκαύματα, διάστρεμμα, εξάρθρωση, κάταγμα, πυρετό 
και διάρροιες, καθώς και τους τρόπους μεταφοράς τραυματία, 

 Πώς  φτιάχνεται η τραπεζαρία, η πύλη, η σακιδιοθήκη και το πλαίσιο 
γεφυροποιίας (να φτιάξει σε διήμερη εκδρομή ή κατασκήνωση ένα από τα 
παραπάνω και μια ακόμα κατασκευή της επιλογής του), 

 Ποιος είναι και που χρησιμοποιείται ο εντατιρόδεσμος, 
 Ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία της χλωρίδας και της πανίδας, 
 Ποιοι είναι οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας και τι προστατεύουν, 
 Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης, 
 Ποιες είναι οι πρακτικές παρατηρήσεις της πρόγνωσης καιρού  (να κάνει 
πρακτική πρόγνωση καιρού πριν τη διήμερη εκδρομή της Ομάδας στο 
ύπαιθρο),  

 Πώς να παίρνει παρατηρήσεις μιας εβδομάδας από το βαρόμετρο, τα σύννεφα, 
την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου που επικρατεί (να τα αναρτήσει στη 
γωνιά της Ενωμοτίας του), 

 Πώς να προσανατολίζει το χάρτη (στο ύπαιθρο) με πυξίδα και πολικό αστέρα 
να διαβάζει τα σύμβολά του και το υπόμνημα, 

 Τι είναι οι κλίμακες, σε τι χρησιμεύουν και πώς να βρίσκει τη θέση του στο 
χάρτη (να υπολογίσει μέσω της κλίμακας, την απόσταση που έχει διανύσει, 
αφού βρει τη θέση του στο χάρτη),  

 Πώς να φτιάχνει μια μορφολογική τομή, από μέρος ενός χάρτη και να το κάνει 
στην πράξη, καθώς και πώς κάνουμε μέτρηση ύψους, 

 Να διακρίνει στο ύπαιθρο τον αστερισμό της Λύρας και της Κασσιόπης, 
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 Να οργανώσει τα υλικά της Ενωμοτίας του για διήμερη εκδρομή της Ομάδας, 
 Να οργανώσει σε διήμερη εκδρομή τους χώρους υγιεινής (πλυσίματος σκευών, 
ατομικής καθαριότητας, τουαλέτας), υλοτομίας και υλικού της ενωμοτίας (με 
τη βοήθεια του Ενωμοτάρχη του), 

 Πώς αλλάζει το φιαλίδιο υγραερίου σε λάμπα ή εστία (να το αλλάξει όταν 
χρειαστεί), 

 Ποια  τα είδη των φωτιών, πού και πώς χρησιμοποιούνται, 
 Ποια τα είδη των λαμπών και να χρησιμοποιήσει ένα είδος σε διήμερη εκδρομή, 
 Να ανάβει φωτιά και να τη σβήνει με ασφάλεια, 
 Να μαγειρεύει σε φωτιά ή σχάρες (ψησταριές) μιας χρήσης (να προετοιμάσει 
έτσι το γεύμα της Ενωμοτίας σε εκδρομή εξερεύνησης), 

 Να γνωρίζει 2 νέες οποιεσδήποτε συνταγές (να φτιάξει μια για την Ενωμοτία 
του), 

 Να χρησιμοποιεί το φωτισμό της Ενωμοτίας σωστά και με ασφάλεια (λάμπες 
πετρελαίου ή γκαζιού) και να τον οργανώσει για την εκδρομή της Ομάδας (να 
οργανώσει το  χώρο, να τις στήσει και να τις ανάψει, αφού πάρει όλα τα 
αναγκαία μέτρα πυρασφάλειας), 

 Να διαβιβάζει με σήματα δια βραχιόνων ένα σύντομο μήνυμα σε παιχνίδι με 
την Ενωμοτία του, 

 Να γνωρίζει ποιοι είναι οι σύγχρονοι τρόποι προσανατολισμού (να ενημερώσει 
την Ενωμοτία του σε ενωμοτιακή δράση χρησιμοποιώντας τους), 

 Να φτιάχνει μια πορεία με ανιχνευτικά οδηγώντας μια άλλη Ενωμοτία στο χώρο 
κατασκήνωσης, 

 Να διαμορφώσει ένα σχέδιο διαφυγής και συγκέντρωσης σε ασφαλή χώρο σε 
περιπτώσεις καταστροφικών φαινομένων (πυρκαγιά, σεισμό, πλημμυρά) για το 
σπίτι του ή την προσκοπική εστία, 

 Να γνωρίζει τι είναι και τι χρησιμεύει ένα ταχύ οδοιπορικό (να φτιάξει ένα σε 
πορεία με την Ενωμοτία του, σε εκδρομή ομάδας ή Ενωμοτίας), 

 Να γνωρίζει τι είναι και τι χρησιμεύει το επιπεδομετρικό (να φτιάξει ένα για το 
χώρο της Ενωμοτίας του στην κατασκήνωση), 

 Να γνωρίζει πώς μετράμε πλάτος και απόσταση, 
 Να γνωρίζει τα ονόματα των ανέμων και 
 Να γνωρίζει ολόκληρο τον κώδικα Μορς και να τον χρησιμοποιεί.  

 
 Β. Να έχει συμμετάσχει (επιπλέον των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για το Χάλκινο 
Βέλος): 

�  Σε 10 δράσεις (2 από κάθε τομέα) 
�  Σε 3 δράσεις οποιουδήποτε  τομέα (διαφορετικές από τις παραπάνω) 
�  Σε 1 δράση υπαίθριας ζωής, 
�  Σε 2 διήμερες εκδρομές (η μία με διανυκτέρευση σε αντίσκηνο), 
�  Σε 1  κατασκήνωση και 
�  Σε 1 παιχνίδι πόλεως  

  
Γ. Να έχει οργανώσει: 

�  Μια ενωμοτιακή δράση και 
�  Να βοηθήσει στην υλοποίηση ενός παιχνιδιού σε δράση της Ομάδας, 

αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο σ’ αυτό. 
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Δ. Να του έχει απονεμηθεί μια δεύτερη «Ερασιτεχνική Ασχολία», από διαφορετικό τομέα 
από αυτόν του Χάλκινου Βέλους. 
  
 
Το Χρυσό Βέλος
 
Για να απονεμηθεί σ’ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 
 
Α. Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις εξής προσκοπικές γνώσεις: 
 

 Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιμετωπίζονται και πώς μπορούμε να 
διαπιστώσουμε την εσωτερική αιμορραγία, τα κρυοπαγήματα, την 
ηλεκτροπληξία, την κεραυνοπληξία, τη λιποθυμία και τη δηλητηρίαση, καθώς 
και ποια μέτρα παίρνουμε για να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις (να 
φτιάξει μια αφίσα με όλα αυτά για τη γωνιά της Ενωμοτίας του), 

 Να γνωρίζει τα εργαλεία και τις μεθόδους της γαλλικής σκαπανικής (να φτιάξει 
μια κατασκευή με γαλλική σκαπανική για τη γωνιά της Ενωμοτίας του ή το 
χώρο της Ομάδας), 

 Ποιες και πόσες είναι καθώς και με τι ασχολούνται οι οικολογικές οργανώσεις 
που υπάρχουν στην Ελλάδα (να φτιάξει μια λίστα με αυτές τις πληροφορίες και 
με τα ζώα που τελούν υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα), 

 Ποια είναι και πώς λειτουργούν τα μετεωρολογικά όργανα (να φτιάξει έναν 
ανεμοδείκτη και ένα βαρόμετρο με απλά μέσα), 

 Να διακρίνει τους αστερισμούς του Κηφέα και του Βοώτη ανάλογα με την 
εποχή και την ώρα, 

 Να γνωρίζει πρακτικούς τρόπους προσανατολισμού και να προσανατολίσει το 
χάρτη με αυτούς σε μια διήμερη εκδρομή, 

 Πώς οργανώνονται και εγκαθίστανται οι χώροι υγιεινής (να βοηθήσει στο 
στήσιμο ενός από αυτούς στην κατασκήνωση), 

 Τι είναι τα αφροδίσια νοσήματα, το  ΑΙDS  και η ηπατίτιδα και πώς μπορεί να 
προφυλάξει τον εαυτό του και τους γύρω του, 

 Πώς χρησιμοποιείται το τσεκούρι, τα μέρη του  και  πώς συντηρείται (να το 
χρησιμοποιήσει για τη συλλογή ξύλων σε εκδρομή ή κατασκήνωση), 

 Να γνωρίζεται πώς φτιάχνεται ένας χώρος πυρόσβεσης και πυρασφάλειας (να 
οργανώσει έναν στην κατασκήνωση), 

 Να βρίσκει τις κλίσεις και τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη σε ένα χάρτη, 
 Να γνωρίζει τα είδη των πυροσβεστήρων, πού και πώς χρησιμοποιούνται, 
 Να γνωρίζει τι πρέπει να περιέχει ένα κουτί έκτακτης ανάγκης (να οργανώσει 
ένα  τέτοιο κουτί σπίτι του, όπου θα βρίσκεται φαρμακείο, σφυρίχτρα, φακός, 
μπαταρίες, ένας μικρός πυροσβεστήρας και πίνακας με τηλέφωνα έκτακτης 
ανάγκης), 

 Να γνωρίζει πώς μετατρέπεται το ταχύ οδοιπορικό σε οδοιπορικό 
σχεδιάγραμμα,  

 Να γνωρίζει πώς παίρνουμε αποτύπωμα ίχνους και να μπορεί να αναγνωρίσει τα 
κυριώτερα και 

 Τι πρέπει να κάνουμε στις περιπτώσεις φωτιάς, δυστυχήματος, πλημμύρας, 
κατολίσθησης, ηλεκτροπληξίας, κεραυνού, σεισμού και με ποιους πρέπει να 
επικοινωνήσουμε. 
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Επίσης να δείξει τις πιο κάτω Προσκοπικές Γνώσεις : 

 
 Τα ατομικά εφόδια και τα υλικά Ενωμοτίας για μια δράση υπαίθρου (ημερήσια, 
διήμερη ή κατασκήνωση) και να οργανώσει ένα παιχνίδι στην Ενωμοτία ή την 
Ομάδα για αυτά, 

 Τη χρήση τριγωνικού επιδέσμου σε ενωμοτιακή δράση, 
 Έναν πρωτότυπο κόμπο σε δράση της Ομάδας, διαφορετικό από αυτούς που 
μέχρι σήμερα έχει δει ή έχει μάθει, 

 Ένα φωτογραφικό φυτολόγιο σε μια διήμερη εκδρομή ή κατασκήνωση 
παρουσιάζοντάς το μαζί με φωτογραφίες με ζώα και πετρώματα της περιοχής 
που παρατήρησε, 

 Δυο πρωτότυπες κατασκευές ανέσεων που έφτιαξε στον ενωμοτιακό χώρο 
στην κατασκήνωση, 

 Πώς στήνεται ένα πρόχειρο κατάλυμα φτιάχνοντας ένα στην εκδρομή 
εξερεύνησης, 

 Δυο οποιεσδήποτε νέες συνταγές και να αναλάβει το μαγείρεμα της Ενωμοτίας 
για μια ημέρα στην κατασκήνωση, 

 Ένα μυστικό κώδικα που έφτιαξε για την επικοινωνία της Ενωμοτίας του, 
 Τρόπους παρατηρητικότητας και επικοινωνίας οργανώνοντας και παίζοντας με 
την Ενωμοτία του σε ενωμοτιακή δράση ένα παιχνίδι, 

 Τα είδη των ιχνών φτιάχνοντας ένα διακοσμητικό πίνακα για την γωνιά της 
Ενωμοτίας του και 

 Την πορεία που ακολούθησε η Ενωμοτία του, βάζοντας πάνω στο χάρτη της 
περιοχής το οδοιπορικό σχεδιάγραμμα που έφτιαξε σε ίδια κλίμακα με αυτή του 
χάρτη.  
 

Β. Να έχει συμμετάσχει (επιπλέον των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για το Αργυρό 
Βέλος): 

 
�  Σε 10 δράσεις (2 από κάθε τομέα), 
�  Σε 3 δράσεις οποιουδήποτε τομέα (διαφορετικές από τις παραπάνω), 
�  Σε 1 δράση υπαίθριας ζωής, 
�  Σε 2 διήμερες εκδρομές (η μια με διανυκτέρευση σε αντίσκηνο) και 
�  Σε 1 κατασκήνωση. 

 
Γ. Να έχει οργανώσει (επιπλέον του Αργυρού Βέλους): 

�  Μια ημερήσια ή διήμερη εκδρομή της Ενωμοτίας του και  
�  Μέρος του προγράμματος σε εκδρομή της Ομάδας και να έχει βοηθήσει στην 
υλοποίησή του.  
 

Δ. Να του έχουν απονεμηθεί 2 επιπλέον ερασιτεχνικές  ασχολίες από διαφορετικούς 
τομείς από αυτούς των προηγούμενων Βελών.  

 
Ε. Να επιδείξει οργανωτικό πνεύμα, ικανότητα προγραμματισμού και συνεργασίας σαν 
μέλος τριμελούς εξερευνητικής ομάδας κατά τη διάρκεια εκδρομής δύο ημερών 
χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες. Τη 
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διοργάνωση και την αξιολόγηση αυτής της δράσης έχει η Περιφερειακή Εφορεία με τη 
συνεργασία των Βαθμοφόρων των Ομάδων των οποίων οι Πρόσκοποι μετέχουν. 
Προϋπόθεση συμμετοχής ενός Προσκόπου στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους είναι η 
ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την 
απόκτηση του Χρυσού Βέλους. 
 
  
Το Χρυσό Τρίφυλλο

 
Για να απονεμηθεί σ’ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ θα πρέπει: 

1. Να του έχει απονεμηθεί μια Ερασιτεχνική Ασχολία από κάθε τομέα και  
2. Να προγραμματίσει, να οργανώσει και να διεξάγει μια δράση Ομάδας με τη 

βοήθεια των Βαθμοφόρων του.  
 
Τα διακριτικά ΧΑΛΚΙΝΟΥ και ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΕΛΟΥΣ απονέμονται από τον Αρχηγό Ομάδας, το 
ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ και το ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ από τον Τοπικό ή τον Περιφερειακό Έφορο, οι 
οποίοι ενημερώνονται από τον Αρχηγό ιεραρχικά για την εκπλήρωση των σχετικών 
προϋποθέσεων. 
 
 
Β’ ΚΥΚΛΟΣ: ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ
 
Κάθε Πρόσκοπος αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα με τις προσωπικές του 
κλίσεις και επιλογές μπορεί μετά από ενασχόληση σε μία ή περισσότερες ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΣΧΟΛΙΕΣ να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της προσωπικής δημιουργίας του στους 
Βαθμοφόρους και την Ομάδα του. Εφόσον αυτά κριθούν ικανοποιητικά από το Συμβούλιο 
Τιμής του αναγνωρίζεται η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ και μπορεί να φέρει τα αντίστοιχα 
διακριτικά σήματα. 
  
Οι ερασιτεχνικές ασχολίες κατανέμονται σε έξι τομείς και σε δέκα εννέα κατηγορίες: 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ 

 Γη 
 Θάλασσα – Ειδική Ναυτοπροσκόπων 
 Αέρας – Ειδική Αεροπροσκόπων 

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 Επιστήμη  - τεχνολογία  
 Τέχνες - Γράμματα 
 Πολιτιστική κληρονομιά  

ΤΟΜΕΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 
 Διατροφή – μαγειρική 
 Κατασκευές-επισκευές-δεξιοτεχνία 
 Φροντίδα φυτών και ζώων 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 Ενεργός Πολίτης  
 Ανθρώπινα δικαιώματα  
 Παγκόσμια συναδέλφωση - Ειρήνη 
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ΤΟΜΕΑΣ  ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
 Αθλήματα 
 Αθλητική αναψυχή  
 Θεωρία αθλητικής επιστήμης 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 Περιβάλλον 
 Βραβεύσεις 
 Συλλογές 
 Επαγγέλματα 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση μίας ερασιτεχνικής ασχολίας είναι ο 
Πρόσκοπος να ασχοληθεί σε 3 επίπεδα:  

 Έρευνα,  
 Παρουσίαση και  
 Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ή παιχνίδι.   

 
Οι ερασιτεχνικές ασχολίες, καθώς και η ανάλυση του περιεχόμενου τους θα 
περιλαμβάνεται σε ειδικό διαδικτυακό τόπο που θα λειτουργεί με ευθύνη της Εφορείας 
Κλάδου Προσκόπων Γ.Ε. 
Στον διαδικτυακό αυτό τόπο θα υπάρχουν αρχικές ιδέες εφαρμογής (προσδιορισμού της 
κάθε κατηγορίας) και ταυτόχρονα θα υπάρχει παραπομπή σε ιστοσελίδες του διαδικτύου. 
Αυτά θα ενημερώνονται διαρκώς ώστε μόνιμα να ανανεώνονται αυτόματα και οι ιδέες 
εφαρμογής. 
 
Κάθε μία εκ των δέκα εννέα κατηγοριών έχει ξεχωριστό διακριτικό το οποίο φέρεται όπως 
προβλέπεται στον Κανονισμό Στολών και Διακριτικών του ΣΕΠ και απονέμεται από τον 
Αρχηγό Ομάδος. 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 
Η αξιολόγηση της επίτευξης της βελτίωσης κατά τα στάδια της προόδου γίνεται ως εξής: 
 

 Υπόσχεση: έλεγχος από τον ίδιο τον Πρόσκοπο, παρακολούθηση και έγκριση από 
τον Αρχηγό Ομάδος. 

 Χάλκινο Βέλος: έλεγχος από τον ίδιο τον Πρόσκοπο, παρακολούθηση από τον 
Ενωμοτάρχη, έγκριση από Σ.Τ.Ο. 

 Αργυρό Βέλος: έλεγχος από τον ίδιο τον Πρόσκοπο, παρακολούθηση από τον 
Ενωμοτάρχη, έγκριση από Σ.Τ.Ο.  

 Χρυσό Βέλος: έλεγχος από τον ίδιο τον Πρόσκοπο, παρακολούθηση από το Σ.Τ.Ο., 
έγκριση από τον Αρχηγό Ομάδος για να συμμετάσχει στην Εξερεύνηση Χρυσού 
Βέλους. 

 Χρυσό Τρίφυλλο: παρακολούθηση από Αρχηγό ή Βαθμοφόρο Ομάδος, έγκριση 
από Σ.Τ.Ο. 

 Ερασιτεχνικές Ασχολίες: παρακολούθηση από Αρχηγό ή Βαθμοφόρο Ομάδος, 
έγκριση από Σ.Τ.Ο.  

Σε όλα τα στάδια ο Αρχηγός και οι Βαθμοφόροι της Ομάδας υποστηρίζουν, 
διορθώνουν και οριοθετούν την προσπάθεια του Προσκόπου.  
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ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
Η Εφορεία Κλάδου Προσκόπων της Γενικής Εφορείας εκδίδει και αποστέλλει στις Ομάδες 
για την υποστήριξη της λειτουργίας του Προγράμματος Προόδου το εξής έντυπο υλικό: 

 Το ατομικό ημερολόγιο του Προσκόπου στο οποίο θα απεικονίζεται η πρόοδος σε 
μικρό τρίπτυχο. 

 Το βιβλίο της προόδου για τον Αρχηγό με όλους τους Προσκόπους και με όλη την 
πρόοδο. 

 Την αφίσα προόδου, όπου θα φαίνεται όλη η πρόοδος με όλους τους Προσκόπους 
και θα αναρτάται στην εστία.  

 Βιβλίο με τις 19 κατηγορίες που θα περιγράφει τη διαδικασία απόκτησης, το 
περιεχόμενο και τους τομείς που μπορεί να επιλέξει ο Πρόσκοπος, καθώς και τις 
αντιστοιχίες των διακριτικών. 

 Εγχειρίδιο προόδου για τον Αρχηγό με ιδέες εφαρμογής για όλη την πρόοδο που θα 
αφορούν και θα περιέχουν: εισαγωγή από τον Έφορο του Κλάδου, ιδέες εφαρμογής 
για επίδειξη της νέας γνώσης (8 θεματικά πεδία και ανάλυσή τους), ιδέες εφαρμογής 
για την απόκτηση και κατοχύρωση από τον πρόσκοπο της νέας γνώσης - 
ικανότητας, ιδέες εφαρμογής για τα αντικείμενα, ιδέες εφαρμογής για τις Ειδικές 
Ερασιτεχνικές Ασχολίες, παρατηρήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της προόδου 
και των ιδεών εφαρμογής. 

Τέλος προσαρμόζει το Εγκόλπιο του Προσκόπου σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 

 
  

  
  
 
 
 


