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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η  μορφή,  ο  τύπος  και  τα  είδη  των  στολών  του  ΣΕΠ  καθορίζονται  με  απόφαση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου και προστατεύονται από το Νόμο. 
Τις Στολές φορούν αποκλειστικά άτομα πού είναι μέλη του ΣΕΠ.  
Πριν  την διεξαγωγή κάθε προσκοπικής δραστηριότητας,  ο υπεύθυνος Βαθμοφόρος  της πρέπει  να 
προσδιορίζει  τον  τύπο  της  στολής  πού  θα  φορεθεί,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ειδικές  και  τοπικές 
συνθήκες και έχοντας σαν βασικό κριτήριο την ομοιομορφία του τμήματος. 

 

Α. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 

1. ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 
Καπέλο, σκούφος με γείσο, τσόχινος, πράσινος σκούρος με έξι (6) κίτρινες ρίγες (ραμμένες κατά τους 
μεσημβρινούς) με κόκκινη πάνινη ή κεντημένη λυκοκεφαλή εμπρός. 
 
Πουκάμισο,  χρώματος  κροκί  με  δύο  τσέπες  με  καπάκια  και  επωμίδες.  Επίσης  πάνω  σε  κάθε  τσέπη 
υπάρχουν 2 λοξές ραφές και πίσω στην πλάτη υπάρχει θυλάκι. 
Χαρακτηριστικά:  • Υπάρχει ετικέτα με προδιαγραφές σύνθεσης υφάσματος. 
  • Στα κουμπιά υπάρχει ανάγλυφο το Προσκοπικό Τριφύλλι. 
  • Παραδίδεται με ανταλλακτικό κουμπί. 
  • Φέρει ετικέτα με σήμα γνησιότητας του ΣΕΠ. 
  • Στο δεξί μανίκι και σε απόσταση 5 εκ. κάτω από την αρχή του μανικιού είναι 

ραμμένο το σήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.) 
διαμέτρου 4 εκ. 

Επιπλέον  των  ήδη  γνωστών  διακριτικών  φέρεται,  μεταξύ  της  ταινίας  χειρίδας  και  του  σήματος  της 
Περιφερειακής Εφορείας το διακριτικό σήμα της ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων, για 
τα μέλη που ανήκουν σε αντίστοιχα Συστήματα. Τα μανίκια του πουκαμίσου είναι ανασηκωμένα μέχρι 
τον αγκώνα ή κατεβασμένα και κουμπωμένα όταν αυτό επιβάλλεται από τις καιρικές συνθήκες. 
 
Παντελόνι, χρώματος μπλε σκούρο κοντό και μακρύ. 
Χαρακτηριστικά:  •  Δύο  τσέπες  μπροστά  εξωτερικές  που  κλείνουν  με  velcro  και  έχουν  πιέτα  (για 

αύξηση χωρητικότητας), δύο τσέπες πίσω εξωτερικές με καπάκι που κλείνουν με 2 
κουμπιά, για το κοντό παντελόνι. 

   Το  μακρύ  παντελόνι  είναι  ακριβώς  το  ίδιο  με  το  κοντό  (4  τσέπες  εξωτερικές,  2 
μπροστά με velcro και 2 πίσω με καπάκι με κουμπιά) με μακριά μπατζάκια. 

  • Στο πίσω κεντρικό θυλάκι της ζώνης του παντελονιού είναι κεντημένο το Ελληνικό 
Προσκοπικό τριφύλλι χρώματος μπλε ρουά, διαστάσεων 2,5Χ2,5 εκ. 

  • Υπάρχει ετικέτα με προδιαγραφές σύνθεσης υφάσματος. 
  • Στα κουμπιά υπάρχει ανάγλυφο το Προσκοπικό Τριφύλλι. 
  • Παραδίδεται με ανταλλακτικό κουμπί. 
  • Φέρει ετικέτα με σήμα γνησιότητας του ΣΕΠ. 
 
Ζώνη, δερμάτινη (γκρούτα), χρώματος καφέ, με την κυκλική μεταλλική πόρπη του ΣΕΠ διαμέτρου 4,5 
εκ., (αγκράφα) που έχει το ελληνικό Προσκοπικό Τριφύλλι ανάγλυφο και αναγράφει «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ – 1910» περιμετρικά. Η συνέχεια της ζώνης διακόπτεται από δύο μεταλλικούς κρίκους. 
Το πλάτος της ζώνης είναι 3 ή 3,5 εκ . 
 
Κάλτσες, μπλε, στο  ίδιο χρώμα του παντελονιού με δύο ρίγες χρώματος κροκί πλάτους 1 εκ. η κάθε 
μία και με κενό μεταξύ τους 1 εκ. Οι ρίγες ξεκινούν 2 εκ. κάτω από το ψηλότερο σημείο της κάλτσας 
έτσι ώστε να φαίνονται πάνω στο γύρισμα της κάλτσας . 
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Μαντήλι, μπλε  τριγωνικό  διαστάσεων 125  Χ 55  εκ.  με  άσπρη  ρίγα  πλάτους 1  εκ.  στα  χρώματα  της 
Ελληνικής σημαίας. Η ρίγα μπαίνει 1 εκ. πιο μέσα από την άκρη των δύο ίσων πλευρών του τριγώνου. 
 
Κρίκος μαντηλιού, δερμάτινος ανοικτό καφέ με πυροσφραγίδα ή ανάγλυφο το ελληνικό Προσκοπικό 
Τρίφυλλο.  
 
Παπούτσια χρώματος καφέ 
 
Προαιρετικά 
Φούτερ,  χρώματος  σκούρο  μπλε  με  κεντημένο  το  Ελληνικό  Προσκοπικό  Τριφύλλι,  στην  αριστερή 
πλευρά του στήθους. Οι διαστάσεις του σήματος είναι 8Χ5 εκ. και είναι χρώματος ασημί. Εναλλακτικά 
υπάρχει ζακέτα φούτερ χρώματος σκούρο μπλε, με φερμουάρ και κουκούλα, με το ίδιο κέντημα στην 
αριστερή πλευρά του στήθους 
Φλις, χρώματος σκούρο μπλε με κεντημένο το Ελληνικό Προσκοπικό Τριφύλλι στην αριστερή πλευρά 
του στήθους. Η διάμετρος του σήματος είναι 4 εκ. και είναι χρώματος ασημί. 
 

2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
Καπέλο, προαιρετικά, τζόκεϊ βαμβακερό ή τσόχινο ή καπέλο τύπου jungle, χρώματος μπλε σκούρο με 
κεντημένο  το  Ελληνικό  Προσκοπικό  Τριφύλλι  σε  ασημί  χρώμα,  διαμέτρου  4  εκ.  ή  Προσκοπικό 
πλατύγυρο προαιρετικά χακί ή σκούρο μπλε.  Το πλατύγυρο μπροστά έχει ασημί μεταλλικό ελληνικό 
Προσκοπικό Τρίφυλλο διαστάσεων 2,5Χ2 εκ.  , καφέ δερμάτινη ταινία φάρδους 2 εκ. που κλείνει στο 
αριστερό μέρος του καπέλου και δερμάτινο κορδόνι διαμέτρου 3 χιλ. που δένεται μπροστά πάνω από 
το γείσο του πλατύγυρου με σταυρόκομπο 
 
Πουκάμισο,  χρώματος  μπεζ  με  δύο  τσέπες  με  καπάκια  και  επωμίδες.  Επίσης  πάνω  σε  κάθε  τσέπη 
υπάρχουν 2 λοξές ραφές και πίσω στην πλάτη υπάρχει θυλάκι. 
Χαρακτηριστικά:  • Υπάρχει ετικέτα με προδιαγραφές σύνθεσης υφάσματος. 
  • Στα κουμπιά υπάρχει ανάγλυφο το Προσκοπικό Τριφύλλι. 
  • Παραδίδεται με ανταλλακτικό κουμπί. 
  • Φέρει ετικέτα με σήμα γνησιότητας του ΣΕΠ. 
  •  Στο δεξί μανίκι  και  σε απόσταση 5  εκ.  κάτω από  την αρχή  του μανικιού  είναι 

ραμμένο  το σήμα  του Παγκόσμιου Οργανισμού Προσκοπικής Κίνησης  (Π.Ο.Π.Κ.) 
διαμέτρου 4 εκ. 

Επιπλέον  των  ήδη  γνωστών  διακριτικών  φέρεται,  μεταξύ  της  ταινίας  χειρίδας  και  του  σήματος  της 
Περιφερειακής Εφορείας το διακριτικό σήμα της ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων, για 
τα μέλη που ανήκουν σε αντίστοιχα Συστήματα. 
Τα μανίκια  του πουκαμίσου  είναι ανασηκωμένα μέχρι  τον αγκώνα ή  κατεβασμένα  και  κουμπωμένα 
όταν αυτό επιβάλλεται από τις καιρικές συνθήκες. 
 
Παντελόνι, χρώματος μπλε σκούρο κοντό και μακρύ. 
Χαρακτηριστικά:  •  Δύο  τσέπες  μπροστά  εξωτερικές  που  κλείνουν  με  velcro  και  έχουν  πιέτα  (για 

αύξηση χωρητικότητας), δύο τσέπες πίσω εξωτερικές με καπάκι που κλείνουν με 2 
κουμπιά, για το κοντό παντελόνι. 

   Το  μακρύ  παντελόνι  είναι  ακριβώς  το  ίδιο  με  το  κοντό  (4  τσέπες  εξωτερικές,  2 
μπροστά με velcro και πιέτα, 2 πίσω με καπάκι με κουμπιά), με μακριά μπατζάκια. 

  •  Στο  πίσω  κεντρικό  θυλάκιο  της  ζώνης  του  παντελονιού  είναι  κεντημένο  το 
Ελληνικό Προσκοπικό τριφύλλι χρώματος μπλε ρουά, διαστάσεων 2,5Χ2,5 εκ. 

  • Υπάρχει ετικέτα με προδιαγραφές σύνθεσης υφάσματος. 
  • Στα κουμπιά υπάρχει ανάγλυφο το Προσκοπικό Τριφύλλι. 
  • Παραδίδεται με ανταλλακτικό κουμπί. 
  • Φέρει ετικέτα με σήμα γνησιότητας του ΣΕΠ. 
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Ζώνη, δερμάτινη (γκρούτα), χρώματος καφέ, με την κυκλική μεταλλική πόρπη του ΣΕΠ διαμέτρου 4,5 
εκ., (αγκράφα) που έχει το ελληνικό Προσκοπικό Τριφύλλι ανάγλυφο και αναγράφει «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ – 1910» περιμετρικά. Η συνέχεια της ζώνης διακόπτεται από δύο μεταλλικούς κρίκους. 
Το πλάτος της ζώνης είναι 3 ή 3,5 εκ . 
 
Κάλτσες, μπλε, στο ίδιο χρώμα του παντελονιού με δύο ρίγες χρώματος μπεζ πλάτους 1 εκ. η κάθε μία 
και με κενό μεταξύ τους 1 εκ. Οι ρίγες ξεκινούν 2 εκ. κάτω από το ψηλότερο σημείο της κάλτσας έτσι 
ώστε να φαίνονται πάνω στο γύρισμα της κάλτσας . 
 
Μαντήλι, μπλε  τριγωνικό  διαστάσεων 125  Χ 55  εκ.  με  άσπρη  ρίγα  πλάτους 1  εκ.  στα  χρώματα  της 
Ελληνικής σημαίας. Η ρίγα μπαίνει 1 εκ. πιο μέσα από την άκρη των δύο ίσων πλευρών του τριγώνου. 
 
Κρίκος μαντηλιού, δερμάτινος ανοικτό καφέ με πυροσφραγίδα ή ανάγλυφο το ελληνικό Προσκοπικό 
Τρίφυλλο.  
 
Παπούτσια, χρώματος καφέ 
 
Προαιρετικά 
Φούτερ,  χρώματος  σκούρο  μπλε  με  κεντημένο  το  Ελληνικό  Προσκοπικό  Τριφύλλι  στην  αριστερή 
πλευρά του στήθους. Οι διαστάσεις του σήματος είναι 8Χ5 εκ. και είναι χρώματος ασημί. Εναλλακτικά 
υπάρχει ζακέτα φούτερ χρώματος σκούρο μπλε, με φερμουάρ και κουκούλα, με το ίδιο κέντημα στην 
αριστερή πλευρά του στήθους 
Φλις, χρώματος σκούρο μπλε με κεντημένο  το Ελληνικό Προσκοπικό Τριφύλλι στην αριστερή πλευρά 
του στήθους. Η διάμετρος του σήματος είναι 4 εκ. και είναι χρώματος ασημί. 
 

3. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ  
Καπέλο, προαιρετικά, τζόκεϊ βαμβακερό ή τσόχινο ή καπέλο τύπου jungle, χρώματος μπλε σκούρο με 
κεντημένο  το  Ελληνικό  Προσκοπικό  Τριφύλλι  σε  ασημί  χρώμα,  διαμέτρου  4  εκ.  ή  Προσκοπικό 
πλατύγυρο προαιρετικά χακί ή σκούρο μπλε.  Το πλατύγυρο μπροστά έχει ασημί μεταλλικό ελληνικό 
Προσκοπικό Τρίφυλλο διαστάσεων 2,5Χ2  εκ.,  καφέ δερμάτινη  ταινία φάρδους 2  εκ.  που κλείνει στο 
αριστερό μέρος του καπέλου και δερμάτινο κορδόνι διαμέτρου 3 χιλ. που δένεται μπροστά πάνω από 
το γείσο του πλατύγυρου με σταυρόκομπο 
 
Πουκάμισο,  χρώματος  μπεζ  με  δύο  τσέπες  με  καπάκια  και  επωμίδες.  Γύρω  από  κάθε  επωμίδα, 
φέρεται καφέ ταινία πλάτους 3 εκ. κοντά στη μανικοκόλληση. Επίσης πάνω σε κάθε τσέπη υπάρχουν 2 
λοξές ραφές και πίσω στην πλάτη υπάρχει θυλάκι.   
Χαρακτηριστικά:  • Υπάρχει ετικέτα με προδιαγραφές σύνθεσης υφάσματος. 
  • Στα κουμπιά υπάρχει ανάγλυφο το Προσκοπικό Τριφύλλι. 
  • Παραδίδεται με ανταλλακτικό κουμπί. 
  • Φέρει ετικέτα με σήμα γνησιότητας του ΣΕΠ. 
  •  Στο δεξί μανίκι  και σε απόσταση 5  εκ.  κάτω από  την αρχή  του μανικιού  είναι 

ραμμένο  το σήμα  του Παγκόσμιου Οργανισμού Προσκοπικής Κίνησης  (Π.Ο.Π.Κ.) 
διαμέτρου 4 εκ. 

Επιπλέον των ήδη γνωστών διακριτικών θα φέρεται, μεταξύ της ταινίας χειρίδας και του σήματος της 
Περιφερειακής Εφορείας το διακριτικό σήμα της ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων, για 
τα μέλη  που ανήκουν σε αντίστοιχα Συστήματα. 
Τα μανίκια  του πουκαμίσου  είναι ανασηκωμένα μέχρι  τον αγκώνα ή  κατεβασμένα  και  κουμπωμένα 
όταν αυτό επιβάλλεται από τις καιρικές συνθήκες. 
 
 
Παντελόνι, χρώματος μπλε σκούρο κοντό και μακρύ. 
Χαρακτηριστικά:  •  Δύο  τσέπες  μπροστά  εξωτερικές  που  κλείνουν  με  velcro  και  έχουν  πιέτα  (για 
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αύξηση χωρητικότητας), δύο τσέπες πίσω εξωτερικές με καπάκι που κλείνουν με 2 
κουμπιά, για το κοντό παντελόνι. 

   Το  μακρύ  παντελόνι  είναι  ακριβώς  το  ίδιο  με  το  κοντό  (4  τσέπες  εξωτερικές,  2 
μπροστά με velcro και 2 πίσω με καπάκι με κουμπιά) με μακριά μπατζάκια. 

  •  Στο  πίσω  κεντρικό  θυλάκιο  της  ζώνης  του  παντελονιού  είναι  κεντημένο  το 
Ελληνικό Προσκοπικό τριφύλλι χρώματος μπλε ρουά, διαστάσεων 2,5Χ2,5 εκ. 

  • Υπάρχει ετικέτα με προδιαγραφές σύνθεσης υφάσματος. 
  • Στα κουμπιά υπάρχει ανάγλυφο το Προσκοπικό Τριφύλλι. 
  • Παραδίδεται με ανταλλακτικό κουμπί. 
  • Φέρει ετικέτα με σήμα γνησιότητας του ΣΕΠ. 
 
Ζώνη, δερμάτινη (γκρούτα), χρώματος καφέ, με την κυκλική μεταλλική πόρπη του ΣΕΠ διαμέτρου 4,5 
εκ., (αγκράφα) που έχει το ελληνικό Προσκοπικό Τριφύλλι ανάγλυφο και αναγράφει «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ – 1910» περιμετρικά. Η συνέχεια της ζώνης διακόπτεται από δύο μεταλλικούς κρίκους. 
Το πλάτος της ζώνης είναι 3 ή 3,5 εκ . 
 
Κάλτσες, μπλε, στο ίδιο χρώμα του παντελονιού. 
 
Μαντήλι, μπλε  τριγωνικό  διαστάσεων 125  Χ 55  εκ.  με  άσπρη  ρίγα  πλάτους 1  εκ.  στα  χρώματα  της 
Ελληνικής σημαίας. Η ρίγα μπαίνει 1 εκ. πιο μέσα από την άκρη των δύο ίσων πλευρών του τριγώνου. 
 
Κρίκος μαντηλιού, δερμάτινος ανοικτό καφέ με πυροσφραγίδα ή ανάγλυφο το ελληνικό Προσκοπικό 
Τρίφυλλο.  
 
Παπούτσια, χρώματος καφέ 
 
Προαιρετικά 
Φούτερ,  χρώματος  σκούρο  μπλε  με  κεντημένο  το  Ελληνικό  Προσκοπικό  Τριφύλλι    στην  αριστερή 
πλευρά του στήθους. Οι διαστάσεις του σήματος είναι 8Χ5 εκ. και είναι χρώματος ασημί. Εναλλακτικά 
υπάρχει ζακέτα φούτερ χρώματος σκούρο μπλε, με φερμουάρ και κουκούλα, με το ίδιο κέντημα στην 
αριστερή πλευρά του στήθους 
Φλις, χρώματος σκούρο μπλε με κεντημένο  το Ελληνικό  Προσκοπικό Τριφύλλι στην αριστερή πλευρά 
του στήθους. Η διάμετρος του σήματος είναι 4 εκ. και είναι χρώματος ασημί. 

 

4. ΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ  
Καπέλο, προαιρετικά, τζόκεϊ βαμβακερό ή τσόχινο ή καπέλο τύπου jungle, χρώματος μπλε σκούρο με 
κεντημένο  το  Ελληνικό  Προσκοπικό  Τριφύλλι  σε  ασημί  χρώμα,  διαμέτρου  4  εκ.  ή  Προσκοπικό 
πλατύγυρο προαιρετικά χακί ή σκούρο μπλε. Το πλατύγυρο έχει καφέ δερμάτινη ταινία φάρδους 3 εκ. 
που  κλείνει  στο  αριστερό  μέρος  του  καπέλου  και  δερμάτινο  κορδόνι  διαμέτρου  3  χιλ.  που  δένεται 
μπροστά  πάνω  από  το  γείσο  του  πλατύγυρου  με  σταυρόκομπο.  Πάνω  στην  πόρπη  της  δερμάτινης 
ταινίας  τοποθετείται  μεταλλικό  ελληνικό  Προσκοπικό  Τρίφυλλο  μέσα  σε  κύκλο  διαμέτρου  3  εκ.  με 
τσόχινο φόντο χρώματος ανάλογου με τα καθήκοντα του Βαθμοφόρου  (κόκκινο, πράσινο,  λευκό και 
μωβ) ή χρώματος γαλάζιου, αν πρόκειται για μέλος δικτύου.  
 
Πουκάμισο,  χρώματος  μπεζ  με  δύο  τσέπες  με  καπάκια  και  επωμίδες.  Επίσης  πάνω  σε  κάθε  τσέπη 
υπάρχουν 2 λοξές ραφές και πίσω στην πλάτη υπάρχει θυλάκι. 
Χαρακτηριστικά:  • Υπάρχει ετικέτα με προδιαγραφές σύνθεσης υφάσματος. 
  • Στα κουμπιά υπάρχει ανάγλυφο το Προσκοπικό Τριφύλλι. 
  • Παραδίδεται με ανταλλακτικό κουμπί. 
  • Φέρει ετικέτα με σήμα γνησιότητας του ΣΕΠ. 
  •  Στο δεξί μανίκι  και σε απόσταση 5  εκ.  κάτω από  την αρχή  του μανικιού  είναι 

ραμμένο  το σήμα  του Παγκόσμιου Οργανισμού Προσκοπικής Κίνησης  (Π.Ο.Π.Κ.) 
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διαμέτρου 4 εκ. 
Επιπλέον των ήδη γνωστών διακριτικών θα φέρεται, μεταξύ της ταινίας χειρίδας και του σήματος της 
Περιφερειακής Εφορείας το διακριτικό σήμα της ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων, για 
τα μέλη  που ανήκουν σε αντίστοιχα Συστήματα. 
Τα μανίκια  του πουκαμίσου  είναι ανασηκωμένα μέχρι  τον αγκώνα ή  κατεβασμένα  και  κουμπωμένα 
όταν αυτό επιβάλλεται από τις καιρικές συνθήκες. 
 
Παντελόνι, χρώματος μπλε σκούρο κοντό και μακρύ. Επί πλέον για τις θήλεις Βαθμοφόρους φούστα 
στον ίδιο χρωματισμό με το παντελόνι. Με τη φούστα φοριέται καλσόν χρώματος μπεζ. Ειδικά για τους 
Βαθμοφόρους ενηλίκων το παντελόνι είναι μακρύ, εκτός από τις δράσεις τμημάτων που μπορούν να 
φορούν  και  κοντό  παντελόνι  (ή  σε  οποιαδήποτε  δραστηριότητα  αν  οριστεί  έτσι  από  τον  υπεύθυνο 
Βαθμοφόρο της ). 
Χαρακτηριστικά:  •  Δύο  τσέπες  μπροστά  εξωτερικές  που  κλείνουν  με  velcro  και  έχουν  πιέτα  (για 

αύξηση χωρητικότητας), δύο τσέπες πίσω εξωτερικές με καπάκι που κλείνουν με 2 
κουμπιά, για το κοντό παντελόνι. 

  Το  μακρύ  παντελόνι  είναι  ακριβώς  το  ίδιο  με  το  κοντό  (4  τσέπες  εξωτερικές,  2 
μπροστά  με  velcro  και  2  πίσω  με  καπάκι  με  κουμπιά)  με  μακριά  μπατζάκια. 
Εναλλακτικά για επίσημες εκδηλώσεις, υπάρχει κλασικό μακρύ παντελόνι, με δυο 
εσωτερικές τσέπες στα πλάγια και μια εσωτερική τσέπη πίσω δεξιά.  

  •  Στο  πίσω  κεντρικό  θυλάκιο  της  ζώνης  του  παντελονιού  είναι  κεντημένο  το 
Ελληνικό Προσκοπικό τριφύλλι χρώματος μπλε ρουά, διαστάσεων 2,5Χ2,5 εκ., στο 
δε μακρύ επίσημο παντελόνι είναι κεντημένο στην δεξιά τσέπη. 

  • Υπάρχει ετικέτα με προδιαγραφές σύνθεσης υφάσματος. 
  • Στα κουμπιά υπάρχει ανάγλυφο το Προσκοπικό Τριφύλλι. 
  • Παραδίδεται με ανταλλακτικό κουμπί. 
  • Φέρει ετικέτα με σήμα γνησιότητας του ΣΕΠ. 
 
Ζώνη, δερμάτινη (γκρούτα), χρώματος καφέ, με την κυκλική μεταλλική πόρπη του ΣΕΠ διαμέτρου 4,5 
εκ., (αγκράφα) που έχει το ελληνικό Προσκοπικό Τριφύλλι ανάγλυφο και αναγράφει «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ – 1910» περιμετρικά. Η συνέχεια της ζώνης διακόπτεται από δύο μεταλλικούς κρίκους. 
Το πλάτος της ζώνης είναι 3 ή 3,5 εκ. Εναλλακτικά, για το μακρύ παντελόνι, προβλέπεται  η ίδια ζώνη 
χωρίς τους δυο μεταλλικούς κρίκους. 
 
Κάλτσες, μπλε, στο ίδιο χρώμα του παντελονιού . 
 
Μαντήλι, μπλε  τριγωνικό  διαστάσεων 125  Χ 55  εκ.  με  άσπρη  ρίγα  πλάτους 1  εκ.  στα  χρώματα  της 
Ελληνικής σημαίας. Η ρίγα μπαίνει 1 εκ. πιο μέσα από την άκρη των δύο ίσων πλευρών του τριγώνου. 
 
Κρίκος μαντηλιού, δερμάτινος ανοικτό καφέ με πυροσφραγίδα ή ανάγλυφο το ελληνικό Προσκοπικό 
Τρίφυλλο ή πλεκτός  καφέ μονόκλωνος,  για όσους  έχουν παρακολουθήσει με  επιτυχία Αρχική  Σχολή 
Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων και πλεκτός καφέ ή μαύρος δίκλωνος, για όσους έχουν παρακολουθήσει με 
επιτυχία  Σχολή  Βασικής  Εκπαίδευσης  Βαθμοφόρων.  Επίσης,  οι  πτυχιούχοι  Δ.Δ.  φέρουν  επιπλέον  τα 
αναρτήματα.  
 
Παπούτσια, χρώματος καφέ 
 
Προαιρετικά 
Φούτερ,  χρώματος  σκούρο  μπλε  με  κεντημένο  το  Ελληνικό  Προσκοπικό  Τριφύλλι  στην  αριστερή 
πλευρά του στήθους. Οι διαστάσεις του σήματος είναι 8Χ5 εκ. και είναι χρώματος ασημί. Εναλλακτικά 
υπάρχει ζακέτα φούτερ χρώματος σκούρο μπλε, με φερμουάρ και κουκούλα, με το ίδιο κέντημα στην 
αριστερή πλευρά του στήθους 
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Φλις, χρώματος σκούρο μπλε με κεντημένο  το Ελληνικό Προσκοπικό Τριφύλλι στην αριστερή πλευρά 
του στήθους. Η διάμετρος του σήματος είναι 4 εκ. και είναι χρώματος ασημί. 
 

Β. ΣΤΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  

Φέρεται σε όλες τις δράσεις προαιρετικά και μετά από απόφαση του Αρχηγού της δράσης. Σε τελετές, 
παρελάσεις και εκκλησιασμούς  φέρεται πάντα  η κανονική στολή. 
Περιλαμβάνει: 
α.  Μπλούζα  τύπου  POLO  κοντομάνικη,  στην  αριστερή  πλευρά  του  στήθους  έχει  κεντημένο  το 

Παγκόσμιο  (ή  το  Ελληνικό)  Προσκοπικό  Τριφύλλι  διαμέτρου  4  εκ  και  στο  αριστερό  μανίκι  το 
«Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» το οποίο είναι κεντημένο με το ίδιο χρώμα του τριφυλλιού.  

  Λυκόπουλα: κίτρινο με μπλε τριφύλλι 
  Πρόσκοποι: κόκκινο με μπλε τριφύλλι.  
  Ανιχνευτές: πορτοκαλί με μπλε τριφύλλι  
  Μέλη Προσκοπικού Δικτύου και Βαθμοφόροι: γαλάζιο με μπλε τριφύλλι  
Σε όλα τα μπλουζάκια θα υπάρχει μία ρίγα στο γιακά και στο μανίκι. Η ρίγα θα είναι το ίδιο χρώμα με 
τα κεντήματα. 
 
β.  Παντελόνι ότι ακριβώς ισχύει και στην Προσκοπική Στολή. 
γ.  Μαντήλι – Κρίκος ότι ακριβώς ισχύει και στην Προσκοπική Στολή. 
δ.  Κάλτσες ότι ακριβώς ισχύει και στην Προσκοπική Στολή. 
ε.  Καπέλο 
  Λυκόπουλα ότι ακριβώς ισχύει και στην Προσκοπική Στολή. 
  Πρόσκοποι,  Ανιχνευτές,  Μέλη  Προσκοπικού  Δικτύου  και  Βαθμοφόροι,  προαιρετικά  τζόκεϊ 

βαμβακερό ή τσόχινο ή καπέλο τύπου jungle χρώματος σκούρο μπλε με κεντημένο  το Ελληνικό 
Προσκοπικό Τριφύλλι σε ασημί χρώμα διαμέτρου 4 εκ. 

στ.  Φούτερ, φλις, ζώνη, παπούτσια ότι ακριβώς ισχύει και στην Προσκοπική Στολή. 
 

 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ ΣΕΠ 

Περιλαμβάνει: 
Σακάκι  μπλε  σκούρο  μονόπετο  (τύπου  μπλέιζερ),  παντελόνι  γκρι  ανοικτό,  πουκάμισο  γαλάζιο, 
υποδήματα  και  ζώνη  μαύρα,  γραβάτα  ριγέ  χρώματος  μπλε  σκούρο  και  κόκκινο,  μπλε  σκούρο  και 
πράσινο ή μπλε σκούρο και γαλάζιο με το Παγκόσμιο Προσκοπικό Τριφύλλι. 
 
Στην  αριστερή  τσέπη  του  σακακιού  φέρεται  το  σήμα  της  Παγκόσμιας  Οργάνωσης  Προσκοπικής 
Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.), σε μεγαλύτερο μέγεθος από αυτό της στολής. Δεν φέρεται καμία τιμητική διάκριση 
πλην του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα, σε ειδικές περιπτώσεις. 
 
Οι  θήλεις  Βαθμοφόροι  μπορούν  εναλλακτικά  του  παντελονιού  να φορούν φούστα  ιδίου  χρώματος, 
καλσόν χρώματος μπεζ  και αντί γραβάτας το φουλάρι της Π.Ο.Π.Κ. 
 
Οι  Βαθμοφόροι  μπορούν  να  φορούν  σε  μη  προσκοπικές  εκδηλώσεις  πόλης,  όπως  κοινωνικές 
εκδηλώσεις,  εκπροσώπηση  σε  συνέδρια  τρίτων,  γενική  εκπροσώπηση  ΣΕΠ  έναντι  τρίτων,  κ.λ.π.  την 
επίσημη στολή. 
 

Δ. ΣΤΟΛΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ  

Καπέλο, προαιρετικά, τζόκεϊ βαμβακερό ή τσόχινο, χρώματος σκούρο μπλε με κεντημένο το Τριφύλλι 
των  Παλαιών  Προσκόπων  σε  κίτρινο  χρώμα  ή  Προσκοπικό  πλατύγυρο  προαιρετικά  χακί  ή  σκούρο 
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μπλε.  Το πλατύγυρο έχει καφέ δερμάτινη ταινία φάρδους 3  εκ. που κλείνει στο αριστερό μέρος του 
καπέλου  και  δερμάτινο  κορδόνι  διαμέτρου  3  χιλ.  που  δένεται  μπροστά  πάνω  από  το  γείσο  του 
πλατύγυρου  με  σταυρόκομπο.  Πάνω  στην  πόρπη  της  δερμάτινης  ταινίας  τοποθετείται  μεταλλικό 
ελληνικό Προσκοπικό Τρίφυλλο μέσα σε κύκλο διαμέτρου 3 εκ. με τσόχινο φόντο χρώματος ανάλογου 
με τα καθήκοντα του Βαθμοφόρου (κόκκινο, πράσινο, λευκό και μωβ) αν ο παλαιός Πρόσκοπος υπήρξε 
Βαθμοφόρος.  
 
Πουκάμισο,  χρώματος  μπεζ  με  δύο  τσέπες  με  καπάκια  και  επωμίδες.  Επίσης  πάνω  σε  κάθε  τσέπη 
υπάρχουν 2 λοξές ραφές και πίσω στην πλάτη υπάρχει θυλάκι. 
Χαρακτηριστικά:  • Υπάρχει ετικέτα με προδιαγραφές σύνθεσης υφάσματος. 
  • Στα κουμπιά υπάρχει ανάγλυφο το Προσκοπικό Τριφύλλι. 
  • Παραδίδεται με ανταλλακτικό κουμπί. 
  • Φέρει ετικέτα με σήμα γνησιότητας του ΣΕΠ. 
  •  Στο δεξί μανίκι  και σε απόσταση 5  εκ.  κάτω από  την αρχή  του μανικιού  είναι 

ραμμένο  το σήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Προσκοπικής Κίνησης  (Π.Ο.Π.Κ.) 
διαμέτρου 4 εκ. 

Επιπλέον των ήδη γνωστών διακριτικών θα φέρεται, μεταξύ της ταινίας χειρίδας και του σήματος της 
Περιφερειακής Εφορείας το διακριτικό σήμα της ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων για 
τα μέλη μας που ανήκουν σε αντίστοιχα Συστήματα. 
Τα μανίκια  του πουκαμίσου  είναι ανασηκωμένα μέχρι  τον αγκώνα ή  κατεβασμένα  και  κουμπωμένα 
όταν αυτό επιβάλλεται από τις καιρικές συνθήκες. 
 
Παντελόνι,  χρώματος  μπλε  σκούρο  κοντό  και  μακρύ.  Επί  πλέον  για  τις  θήλεις  φούστα  στον  ίδιο 
χρωματισμό με το παντελόνι, σε ίσια γραμμή με πιέτα στο κέντρο πίσω. 
Χαρακτηριστικά:  •  Δύο  τσέπες  μπροστά  εξωτερικές  που  κλείνουν  με  velcro  και  έχουν  πιέτα  (για 

αύξηση χωρητικότητας), δύο τσέπες πίσω εξωτερικές με καπάκι που κλείνουν με 2 
κουμπιά, για το κοντό παντελόνι. 

   Το  μακρύ  παντελόνι  είναι  ακριβώς  το  ίδιο  με  το  κοντό  (4  τσέπες  εξωτερικές,  2 
μπροστά  με  velcro  και  2  πίσω  με  καπάκι  με  κουμπιά)  με  μακριά  μπατζάκια. 
Εναλλακτικά  για  επίσημες  εκδηλώσεις  υπάρχει  μακρύ  κλασικό  παντελόνι  με  δυο 
εσωτερικές τσέπες στα πλάγια και μια εσωτερική τσέπη πίσω δεξιά.  

  •  Στο  πίσω  κεντρικό  θυλάκιο  της  ζώνης  του  παντελονιού  είναι  κεντημένο  το 
Ελληνικό Προσκοπικό τριφύλλι χρώματος μπλε ρουά, διαστάσεων 2,5Χ2,5 εκ., στο 
δε μακρύ επίσημο παντελόνι είναι κεντημένο στην δεξιά τσέπη. 

  • Υπάρχει ετικέτα με προδιαγραφές σύνθεσης υφάσματος. 
  • Στα κουμπιά υπάρχει ανάγλυφο το Προσκοπικό Τριφύλλι. 
  • Παραδίδεται με ανταλλακτικό κουμπί. 
  • Φέρει ετικέτα με σήμα γνησιότητας του ΣΕΠ. 
 
Ζώνη, δερμάτινη (γκρούτα), χρώματος καφέ, με την κυκλική μεταλλική πόρπη του ΣΕΠ διαμέτρου 4,5 
εκ., (αγκράφα) που έχει το ελληνικό Προσκοπικό Τριφύλλι ανάγλυφο και αναγράφει «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ – 1910» περιμετρικά. Η συνέχεια της ζώνης διακόπτεται από δύο μεταλλικούς κρίκους. 
Το πλάτος της ζώνης είναι 3 ή 3,5 εκ . 
 
Κάλτσες, μπλε,  στο  ίδιο  χρώμα  του παντελονιού.  Επιπλέον οι θήλεις,  με  τη φούστα φορούν καλσόν 
μπεζ 
 
Μαντήλι, μπλε  τριγωνικό  διαστάσεων 125  Χ 55  εκ.  με  άσπρη  ρίγα  πλάτους 1  εκ.  στα  χρώματα  της 
Ελληνικής σημαίας. Η ρίγα μπαίνει 1 εκ. πιο μέσα από την άκρη των δύο ίσων πλευρών του τριγώνου. 
 
Κρίκος μαντηλιού, δερμάτινος ανοικτό καφέ με πυροσφραγίδα ή ανάγλυφο το ελληνικό Προσκοπικό 
Τρίφυλλο,  για  όσους  δεν  διετέλεσαν  Βαθμοφόροι,  πλεκτός  καφέ  μονόκλωνος,  για  όσους  είχαν 
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παρακολουθήσει  με  επιτυχία  Αρχική  Σχολή  Εκπαίδευσης  Βαθμοφόρων,  πλεκτός  καφέ  δίκλωνος,  για 
όσους  είχαν  παρακολουθήσει  με  επιτυχία  Σχολή  Βασικής  Εκπαίδευσης  Βαθμοφόρων.  Επίσης,  οι 
πτυχιούχοι Δ.Δ. φέρουν επιπλέον τα αναρτήματα . 
 
Παπούτσια, χρώματος καφέ 
 
Προαιρετικά 
Φούτερ,  χρώματος  σκούρο  μπλε  με  κεντημένο  το  Ελληνικό  Προσκοπικό  Τριφύλλι    στην  αριστερή 
πλευρά του στήθους. Οι διαστάσεις του σήματος είναι 8Χ5 εκ. και είναι χρώματος ασημί. Εναλλακτικά 
υπάρχει ζακέτα φούτερ χρώματος σκούρο μπλε, με φερμουάρ και κουκούλα, με το ίδιο κέντημα στην 
αριστερή πλευρά του στήθους 
Φλις, χρώματος σκούρο μπλε με κεντημένο  το  Ελληνικό Προσκοπικό Τριφύλλι στην αριστερή πλευρά 
του στήθους. Η διάμετρος του σήματος είναι 4 εκ. και είναι χρώματος ασημί. 
 
Η στολή Δράσεων και η επίσημη στολή των Παλαιών Προσκόπων είναι αντίστοιχη των Βαθμοφόρων 
του Σ.Ε.Π. χωρίς τα διακριτικά καθηκόντων, με τη μόνη διαφορά στη γραβάτα, που για τους Παλαιούς 
Προσκόπους είναι μπλε με κεντημένο το σήμα των Π.Π. (οι θήλεις, φουλάρι με το σήμα των Π.Π.) και 
το σήμα των Π. Π. στο τσεπάκι του σακακιού. 
Τα Μέλη  των  ΕΠΠ,  κατά  τις  διεθνείς  συναντήσεις  τοποθετούν  στη  στολή  σήμα  που  απεικονίζει  την 
Ελληνική Σημαία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Στολών & Διακριτικών του Σ.Ε.Π. 

 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ (φέρονται μόνο στο πουκάμισο της στολής) 

1. Σήμα Υπόσχεσης 

Κίτρινο  Τριφύλλι  Σ.Ε.Π.  σε  μπλε  ρουά φόντο  και  κίτρινο περίγραμμα σε  κάθετη  ελλειψοειδή μορφή 
διαστάσεων 5,5Χ5 εκ. 
Φέρεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του ΣΕΠ στο κέντρο της αριστερής τσέπης του πουκαμίσου.  

2. Σήμα Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.) 

Λευκό τρίφυλλο περιβαλλόμενο από λευκό σχοινί που ενώνεται σε σταυρόκομπο στο κάτω μέρος, σε 
μωβ φόντο  (είναι ήδη ραμμένο στο πουκάμισο, στο δεξί ώμο, σε απόσταση 5 cm από την αρχή του 
μανικιού). Η διάμετρος του σήματος είναι 4 εκ. 

3. Ταινία χειρίδας 

Φέρεται στο αριστερό μανίκι ακριβώς κάτω από την επωμίδα. 

3.1. Ταινία χειρίδας Συστήματος 

Ταινία λευκή με μπλε γράμματα. Αναφέρει τον αριθμό του Συστήματος, την ειδικότητα, εάν υπάρχει, 
και την γεωγραφική περιοχή που εδρεύει το Σύστημα. H  ταινία έχει καμπυλότητα που ακολουθεί τη 
μανικοκόλληση, έχει φάρδος 1,5 εκ. και μέγιστο μήκος 10 εκ. 

3.2. Ταινία χειρίδας Εφορείας 

Ταινία πράσινη για τους Τοπικούς Εφόρους, Περιφερειακούς Εφόρους και Εφόρους Περιοχής, κόκκινη 
για  τους  Εφόρους  των  Εφορειών  τους,  καθώς  και  των  Εφόρων  της  Γενικής  Εφορείας,  με  κίτρινα 
γράμματα  που αναφέρουν  την  Εφορεία  που ανήκει  ο φέρων  και  κίτρινο  περίγραμμα. H  ταινία  έχει 
καμπυλότητα που ακολουθεί τη μανικοκόλληση, φάρδος 2 εκ. και μέγιστο μήκος 12 εκ.. 

3.3. Ταινία χειρίδας Παλαιού Προσκόπου 

Ταινία γαλάζια με λευκά γράμματα. Αναφέρει τον τίτλο της Ένωσης (π.χ. Ε.Π.Π. Τ.Ε. ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ).  
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H ταινία έχει καμπυλότητα που ακολουθεί τη μανικοκόλληση, έχει φάρδος 1,5 εκ. και μέγιστο μήκος 
10 εκ. 
 
Τα μέλη του Δ.Σ./ΣΕΠ δεν φορούν ταινία χειρίδας. 

4. Σήμα Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων 

Τα  διακριτικά  σήματα  των  Ειδικοτήτων φέρονται  στο  αριστερό  μανίκι  της  Προσκοπικής  Στολής,  στο 
μέσον της απόστασης μεταξύ της ταινίας χειρίδας του Συστήματος ή της Εφορείας και του θυρεού της 
Περιφερειακής Εφορείας. Τα σήματα αυτά φέρονται από όλα τα μέλη των Συστημάτων με ειδικότητα. 
Οι  διαστάσεις  των  σημάτων  των  ειδικοτήτων  είναι  πλάτους  6  εκ.  και  ύψους  4  εκ.  Στο  σήμα  της 
Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων  το φόντο  είναι βαθύ μπλε  και  εντός αυτού απεικονίζεται  κατά μήκος 
λευκή  ιστιοπλοούσα  δεκάκωπη  Ναυτοπροσκοπική  λέμβος.  Στο  σήμα  της  ειδικότητας  των 
Αεροπροσκόπων  το  φόντο  είναι  μπλε‐ραφ  και  απεικονίζεται  κάτοψη  ελικοφόρου  διπλάνου 
αεροσκάφους. 

5. Θυρεοί 

5.1. Θυρεός Περιφερειακής Εφορείας 

Κεντημένο  το  εγκεκριμένο  από  το  Δ.Σ./Σ.Ε.Π.  διακριτικό  της  Περιφερειακής  Εφορείας.  Φέρεται  από 
όλα τα μέλη της Π.Ε. στο αριστερό μανίκι σε απόσταση 6‐7 εκ. κάτω από την ταινία χειρίδας με μέγιστο 
πλάτος 4 εκ.  

5.2. Θυρεός Γενικής Εφορείας 

Κεντημένο  διακριτικό  που  απεικονίζει  την  Ελληνική  σημαία.  Φέρεται  από  τον  Γενικό  Έφορο,  τον 
Αναπληρωτή  Γενικό  Έφορο,  τους  Βοηθούς  Γενικούς  Εφόρους,  τους  Εφόρους  της  Γενικής  Εφορείας, 
τους Εφόρους Περιοχής και τους Εφόρους των Εφορειών Περιοχής, στο αριστερό μανίκι σε απόσταση 
4 εκ. κάτω από την ταινία χειρίδας (ύψος 4,5 εκ. πλάτος 4 εκ. ) 

5.3. Θυρεός Διοικητικού Συμβουλίου 

Διακριτικό που απεικονίζει  το Τριφύλλι ΣΕΠ σε άσπρο φόντο μέσα σε κύκλο μπλε και αναγράφει με 
ασημοκλωστή  «ΣΩΜΑ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ»  και  την  ένδειξη  «Δ.Σ.»  ανάμεσα  σε  δύο  δάφνες. 
Μεταλλικό φέρεται στην κομβιοδόχη του σακακιού της επίσημης στολής Βαθμοφόρων ΣΕΠ και πάνινο 
διαμέτρου 6,5 εκ. στο αριστερό μανίκι της στολής και σε απόσταση 6‐7 εκ. από την αρχή του μανικιού. 
Φέρεται  από  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (πλην  του  Γενικού  Εφόρου  και  του  Αναπληρωτή 
Γενικού Εφόρου).  

5.4. Σήμα Μελών Γενικής Συνέλευσης 

Το  μεταλλικό  σήμα  της  Παγκόσμιας  Οργάνωσης  της  Προσκοπικής  Κίνησης  (Π.Ο.Π.Κ.)  Φέρεται  στην 
κομβιοδόχη του σακακιού της επίσημης στολής Βαθμοφόρων ή της πολιτικής περιβολής. 

5.5. Σήμα Παλαιών Προσκόπων 

Κάτω από την ταινία χειρίδας, σε απόσταση 6‐7εκ., γαλάζιο κυκλικό σήμα με το έμβλημα των Παλαιών 
Προσκόπων  Ελλάδας  μέσα  σε  ομόκεντρους  κύκλους,  μεταξύ  των  οποίων  αναγράφεται  «ΠΑΛΑΙΟΙ 
ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ‐1952» (διαμέτρου 6,5 εκ.). 

6. Μαντήλι Συστήματος – Τοπικής Εφορείας (Προαιρετικό) 

Αντιπροσωπεύει  τα  χρώματα  του  Συστήματος  καθορισμένα  από  το  Συμβούλιο  του  Συστήματος.  Το 
μαντήλι αυτό εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./ΣΕΠ και μπορεί να φοριέται από όλα 
τα μέλη του Συστήματος ΜΟΝΟ σε ειδικές Προσκοπικές και δημόσιες εκδηλώσεις προβολής τους στις 
οποίες δεν συμμετέχουν άλλα Τμήματα ή κλιμάκια. 
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7. Μαντήλι Προσκόπου Έθνους 

Μπλε τριγωνικό διαστάσεων 125 Χ 55 εκ. που περιβάλλεται από λευκή λωρίδα σε σχήμα μαιάνδρου. 
Το μαντήλι φέρεται μόνο από όσα μέλη του Σ.Ε.Π. έχουν ονομαστεί Πρόσκοποι Έθνους, σε εκδηλώσεις 
που αφορούν το θεσμό του Προσκόπου Έθνους και σε επίσημες εκδηλώσεις (πχ. Παρελάσεις, εθνικές 
εορτές, Μεγάλη Εβδομάδα κλπ.) 

8. Αναμνηστικά και επετειακά σήματα 

Αναμνηστικά σήματα Εθνικών και παγκόσμιων επετείων φέρονται πάνω από την αριστερή τσέπη του 
πουκάμισου,  μόνο  μετά  από  απόφαση  του  ΔΣ/ΣΕΠ  και  για  όσο  χρόνο  αυτή  ορίζει.  Σήματα  και 
αναμνηστικά κατασκηνώσεων, Τζάμπορη και λοιπών ειδικών ή παρόμοιων δράσεων, φέρονται μέχρι 
ένα χρόνο μετά τη δράση, πάνω από την δεξιά τσέπη του πουκαμίσου.  
 
*  Κατά  τις  διεθνείς  συναντήσεις  και  μόνο,  τοποθετείται  η  Ελληνική  Σημαία,  πάνω  από  τη  αριστερή 
τσέπη του πουκαμίσου.  
 

ΣΤ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

1. Πρώτος Εξάδας Λυκοπούλων: 

Ταινία διαστάσεων 7Χ2  εκ πού απεικονίζει  υφαντό  τριφύλλι  ΣΕΠ με μία οριζόντια  ρίγα από  τις  δυο 
μεριές σε χρώμα χρυσαφί πάνω σε φόντο μπεζ. 

2. Δεύτερος Εξάδας Λυκοπούλων: 

Ταινία διαστάσεων 7Χ2 εκ που απεικονίζει υφαντό τριφύλλι ΣΕΠ με δυο οριζόντιες ρίγες από τις δυο 
μεριές σε χρώμα χρυσαφί πάνω σε φόντο μπεζ . 

3. Ενωμοτάρχης Ενωμοτίας Προσκόπων: 

Ταινία διαστάσεων 6Χ1,5  εκ. που απεικονίζει υφαντό  τριφύλλι ΣΕΠ με μία κυματιστή οριζόντια ρίγα 
από τις δυο μεριές σε χρώμα πράσινο, πάνω σε κίτρινο φόντο.  

4. Υπενωμοτάρχης Ενωμοτίας Προσκόπων: 

Ταινία διαστάσεων 6Χ1,5 εκ. που απεικονίζει υφαντό τριφύλλι ΣΕΠ με δυο κυματιστές οριζόντιες ρίγες 
από τις δυο μεριές σε χρώμα πράσινο, πάνω σε κίτρινο φόντο.  

5. Εκπαιδευμένο Στέλεχος: 

Ταινία διαστάσεων 3Χ1,3 εκ. που απεικονίζει υφαντή αλυσίδα με τρεις κρίκους και μέσα στο μεσαίο 
κρίκο υπάρχει το Προσκοπικό Τρίφυλλο. Το σχέδιο είναι κόκκινο σε κίτρινο φόντο. 
 
Τα παραπάνω διακριτικά φέρονται επάνω από την δεξιά τσέπη του πουκάμισου εκτός από το 5 που 
φέρεται κάτω από το σήμα του βέλους. 
 
Τα διακριτικά με αριθμό 2 και 4 αντικαθίστανται από τα διακριτικά με αριθμό 1 και 3 αντίστοιχα. 

6. Υπαρχηγός Τμήματος, Αρχηγός Τμήματος, Αρχηγός/Υπαρχηγός Συστήματος, 
Έφορος: 

Τσόχινη ταινία πλάτους 2,5 εκ. σε χρώμα κόκκινο, πράσινο, λευκό και μωβ αντίστοιχα. Φέρεται γύρω 
από την αριστερή επωμίδα του πουκάμισου κοντά στη μανικοκόλληση. 
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Ζ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 

1. ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ  

1.1. Α' Αστέρι Λυκόπουλου: 

Χρυσό Αστέρι 4 ακτινών πού περιβάλλεται από μπλε φόντο, διαστάσεων 4Χ4 εκ. Φέρεται στο κέντρο 
της δεξιάς τσέπης του πουκάμισου και αντικαθίσταται από το διακριτικό Β! Αστέρι Λυκόπουλου.  

1.2. Β' Αστέρι Λυκόπουλου: 

Χρυσό Αστέρι 8 ακτινών, πού περιβάλλεται από μπλε φόντο, διαστάσεων 4Χ4 εκ. Φέρεται στο κέντρο 
της δεξιάς τσέπης του πουκάμισου.  

1.3. Χρυσός Λύκος: 

Κεφάλι Λύκου σε  χρώμα  χρυσό,  που περιβάλλεται από  καφέ σχοινί που δένει με σταυρόκομπο στο 
πάνω μέρος. Το φόντο είναι γαλάζιο και οι διαστάσεις 4,5Χ4 εκ. Φέρεται πάνω από την δεξιά τσέπη 
πουκαμίσου  του  Λυκόπουλου  και  του  Προσκόπου  και  πάνω  από  το  διακριτικό  καθηκόντων,  μέχρις 
ότου αντικατασταθεί από το σήμα Χρυσού Τρίφυλλου. 

1.4. Κατασκηνωτικό σήμα Λυκόπουλου: 

Στρογγυλό σήμα διαμέτρου 3 εκ. που απεικονίζει αντίσκηνο στην ύπαιθρο με έλατο και λυκοκεφαλή. 
Έχει διαφορετικό χρώμα στο περίγραμμα, ανάλογα με τον αριθμό των κατασκηνώσεων που έχει πάει 
το  Λυκόπουλο,  κόκκινο  για  μία,  πράσινο  για  δύο,  άσπρο  για  τρεις  και  μωβ  για  τέσσερις 
κατασκηνώσεις.  Το  κάθε  σήμα  με  διαφορετικό  περίγραμμα  αντικαθιστά  το  προηγούμενο.  Φέρεται 
πάνω από την δεξιά τσέπη πουκαμίσου του Λυκόπουλου. 

1.5. Χάλκινο Βέλος Προσκόπου: 

Βέλος  σε  χρώμα  λευκό  εγγεγραμμένο  σε  χάλκινο  φόντο,  και  όλο  μαζί  μέσα  σε  στρογγυλό  πράσινο 
φόντο διαμέτρου 4 εκ. Φέρεται στο κέντρο της δεξιάς τσέπης του πουκάμισου και αντικαθίσταται από 
το Αργυρό Βέλος. Η μύτη του βέλους βλέπει στο στέρνο.  

1.6. Αργυρό Βέλος Προσκόπου: 

Βέλος  σε  χρώμα  λευκό  εγγεγραμμένο  σε  αργυρό  φόντο,  και  όλο  μαζί  μέσα  σε  στρογγυλό  πράσινο 
φόντο διαμέτρου 4 εκ. Φέρεται στο κέντρο της δεξιάς τσέπης του πουκάμισου και αντικαθίσταται από 
το Χρυσό Βέλος. Η μύτη του βέλους βλέπει στο στέρνο.  

1.7. Χρυσό Βέλος Προσκόπου: 

Βέλος σε χρώμα λευκό εγγεγραμμένο σε χρυσό φόντο, και όλο μαζί μέσα σε στρογγυλό πράσινο φόντο 
διαμέτρου 4  εκ.  Φέρεται  στο  κέντρο  της  δεξιάς  τσέπης  του  πουκάμισου  και  αντικαθίσταται  από  το 
Χρυσό Τρίφυλλο. Η μύτη του βέλους βλέπει στο στέρνο.  

1.8. Χρυσό Τρίφυλλο: 

Το τριφύλλι ΣΕΠ σε χρώμα χρυσό με χρυσές δάφνες αριστερά και δεξιά από το σήμα. Το φόντο είναι 
γαλάζιο και οι διαστάσεις 4,5Χ4,5 εκ. Φέρεται πάνω από την δεξιά τσέπη του πουκαμίσου. Παραμένει 
και στη στολή του Ανιχνευτή και αντικαθίσταται από το διακριτικό του «Προσκόπου του Έθνους».  

1.9. Ανιχνευτής  Δάφνης: 

Σήμα στρογγυλό, διαμέτρου 4 εκ. , που απεικονίζει ανιχνευτική διχάλα σε χρώμα πορτοκαλί και κλαδί 
δάφνης σε χρώμα λευκό. Το φόντο είναι καφέ και περιβάλλεται από πορτοκαλί κύκλο. Φέρεται στο 

κέντρο της δεξιάς τσέπης του πουκαμίσου. 
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1.10. Πρόσκοπος Έθνους: 

Εθνόσημο με χρυσές δάφνες και το τριφύλλι ΣΕΠ χρυσό, στη μέση επάνω από το σήμα, διαστάσεων 
4,5Χ4 εκ. Φέρεται στο κέντρο της δεξιάς τσέπης του πουκαμίσου. Από τότε πού θα αποκτηθεί φέρεται 
πάντοτε, ακόμα και με στολή Βαθμοφόρου.  

1.11. Σακίδιο του Πληρώματος μέλους Δικτύου: 

Σήμα σε σχήμα ρόμβου, με πλευρά 3 εκ., που απεικονίζει ένα σακίδιο και μια βάρκα με πανί, σε 
γαλάζιο φόντο. Φέρεται στο δεξιό μανίκι. 

1.12. Σακίδιο του Ταξιδιώτη μέλους Δικτύου: 

Σήμα σε σχήμα ρόμβου, με πλευρά 3 εκ., που απεικονίζει ένα σακίδιο και ένα αερόστατο, σε κίτρινο 
φόντο. Φέρεται στο δεξιό μανίκι. 

1.13. Σακίδιο του Εξερευνητή μέλους Δικτύου: 

Σήμα σε σχήμα ρόμβου, με πλευρά 3 εκ., που απεικονίζει ένα σακίδιο και ένα ορεινό μονοπάτι, σε 
πορτοκαλί φόντο. Φέρεται στο δεξιό μανίκι. 

1.14. Ταξιδευτής του Κόσμου μέλους Δικτύου: 

Σήμα σε σχήμα ρόμβου, με πλευρά 3 εκ., που απεικονίζει έναν ταξιδιώτη με σακίδιο και ανιχνευτικό 
ραβδί, σε λαχανί φόντο. Φέρεται στο δεξιό μανίκι. 

1.15. Scout of the World Award: 

Σήμα στρογγυλό, το οποίο διατίθεται από το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο. Φέρεται πάνω από την 
αριστερή τσέπη. 

2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 

2.1. Λυκοπούλων: 

Φέρονται  στο δεξιό μανίκι  του πουκάμισου.  Απεικονίζουν  τα σήματα  των 5  Τομέων  Ενδιαφερόντων 
και έχουν φόντο σε χρώμα λευκό, διαστάσεων 4Χ4 εκ. Αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα Προσκοπικά.  

2.2. Προσκόπων: 

Φέρονται  στο δεξιό μανίκι  του πουκάμισου.  Απεικονίζουν  τα σήματα  των  έξι  τομέων  και  των    δέκα 
εννέα κατηγοριών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό του κλάδου Προσκόπων. 
 

Η. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 

1. Σχολής Αρχικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων: 

Πλεκτός καφέ ή μαύρος δερμάτινος κρίκος μονόκλωνος για το μαντήλι. Αντικαθίσταται από τον κρίκο 
Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. 

2. Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων: 

Πλεκτός δερμάτινος καφέ ή μαύρος κρίκος δίκλωνος για το μαντήλι. 

3. Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής Βαθμοφόρων και Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου: 

Σήμα λευκό πού απεικονίζει αντίσκηνο (κίτρινο) με έλατο (πράσινο), σταυροειδή σύνδεση και τσεκούρι 
(καφέ) και προσκοπικό τρίφυλλο (πράσινο), διαστάσεων 4Χ4 εκ. Φέρεται επάνω από την δεξιά τσέπη 
του πουκάμισου.  
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4. Διακριτικό Δάσους Βαθμοφόρων (Μαντήλι «Γκίλγουελ»): 

Δερμάτινος «ιμάντας» με δύο ξύλινα αναρτήματα στα άκρα πού συνοδεύεται από το Διεθνές μαντήλι 
«Γκίλγουελ».  Το  μαντήλι  φοριέται  εκτός  Τμήματος  σε  εκδηλώσεις  εκπαιδευτικού  χαρακτήρα  ή 
συναντήσεις  και  Σχολές  Βαθμοφόρων.  Ο  δερμάτινος  ιμάντας  με  τα  ξύλινα  αναρτήματα  φέρεται 
πάντοτε στη στολή με μαντήλι. 

5. Διακριτικό Εκπαιδευτή: 

Ταινία γαλάζια που απεικονίζει το τσεκούρι της εκπαίδευσης καρφωμένο σε κορμό, σε χρώμα χρυσαφί 
‐ καφέ, διαστάσεων 4,5Χ2,5 εκ. Φέρεται επάνω από την δεξιά τσέπη του πουκάμισου, από τα μέλη του 
προσωπικού  εκπαίδευσης.  Προαιρετικά  φέρεται  καρφίτσα  μεταλλική  διαστάσεων  3Χ1,3  εκ.  που 
απεικονίζει  ανάγλυφα  το  τσεκούρι  της  εκπαίδευσης  καρφωμένο  σε  κορμό.  Για  τους  εν  ενεργεία 
Εκπαιδευτές το χρώμα της καρφίτσας είναι χάλκινο, για τους επίτιμους Εκπαιδευτές είναι αργυρό και 
για τους επίτιμους Αρχηγούς Εκπαιδευτές είναι χρυσαφί. 

6. Εκπαιδευτής και Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων:  

Ιμάντας  τριών  ή  τεσσάρων  ξύλινων  αναρτημάτων,  σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  Εκπαίδευσης 
Βαθμοφόρων. 

7. Σχολής Σκαπανικής: 

Ταινία  κίτρινη  με  καφέ  περίγραμμα,  πού  απεικονίζει  το  τσεκούρι  της  Σκαπανικής  σε  χρώμα  καφέ, 
διαστάσεων  5Χ2,5  εκ.  Φέρεται  από  Ανιχνευτές  και  Βαθμοφόρους,  επάνω  από  την  δεξιά  τσέπη  του 
πουκάμισου. 

8. Σχολής Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους: 

Μεταλλικό  σήμα  ασημένιο  πού  απεικονίζει  άγκυρα.  Φέρεται  επάνω  από  την  δεξιά  τσέπη  του 
πουκάμισου. Διαστάσεις 2,5Χ2 εκ. 

9. Σχολής Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους:  

Μεταλλικό «οιακοστρόφιο» σε χρώμα χρυσαφί. Φέρεται επάνω από την δεξιά τσέπη του πουκάμισου 
με διάμετρο 4 εκ. 

10. Πανελλήνιας Ειδικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων: 

Μεταλλικό  σήμα  πού  απεικονίζει  το  σήμα  των  Αεροπροσκόπων  (ελληνικό  Προσκοπικό  τρίφυλλο  με 
πτέρυγες από τις δυο μεριές) σε χρώμα χρυσαφί, πάνω στο σήμα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας 
(κύκλος μπλε λευκός μπλε). Φέρεται επάνω από την δεξιά τσέπη του πουκάμισου. (Διάμετρος κύκλου 
2,7 εκ. και άνοιγμα πτερύγων 3,5 εκ.). 

11. Σχολής Βασικών Αεροπροσκοπικών γνώσεων: 

Μεταλλικό σήμα ασημί πού απεικονίζει έλικα αεροπλάνου Το φόντο του σήματος είναι μπλε με ασημί 
περίγραμμα  και  οι  διαστάσεις  του  είναι  4,5Χ  0,8  εκ.  Φέρεται  επάνω  από  την  δεξιά  τσέπη  του 
πουκάμισου 

12. Σχολής Αλεξιπτώτου πλαγιάς 

Ταινία  μπλε  ρουά  με  μπλε  σκούρο  περίγραμμα,  που  απεικονίζει  το  σήμα  των  Αεροπροσκόπων 
στεφανωμένο  με  αλεξίπτωτο  (κίτρινο  το  τρίφυλλο,  άσπρες  οι  πτέρυγες  και  το  αλεξίπτωτο), 
διαστάσεων 5Χ 2,5 εκ. Φέρεται επάνω από την δεξιά τσέπη του πουκάμισου 

13. Πανελλήνιας Ανεμοπορικής Σχολής Αεροπροσκόπων 

Μεταλλικό  σήμα  ασημί  που  απεικονίζει  γλάρο  με  Προσκοπικό  τρίφυλλο  εγγεγραμμένο  σε  κύκλο, 
ακριβώς  πάνω  από  το  σώμα  του  γλάρου.  Το  φόντο  του  σήματος  είναι  μπλε  σκούρο  με  ασημί 
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περίγραμμα  και  οι  διαστάσεις  του  είναι  4,3Χ  2  εκ.  Φέρεται  επάνω  από  την  δεξιά  τσέπη  του 
πουκάμισου 
 

Τα αριστεία, παράσημα, τα μετάλλια, προσκοπικά η άλλα, καθώς και οι διεμβολές τους δεν 
φέρονται στην Προσκοπική στολή, ούτε και στην στολή δράσεων. 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις  8 Ιουλίου 2013.  
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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