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ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
Ο Προσκοπισµός είναι Εθελοντική, µη πολιτική, Παιδαγωγική Κίνηση που 

προσφέρει στο παιδί και στον έφηβο: 
• Εκπαίδευση 
• Ψυχαγωγία 
Θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένα υπαίθριο οµαδικό παιχνίδι που: 

• Απευθύνεται σε ανήλικους 
• Οργανώνεται και κατευθύνεται από ενήλικους 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ 
Η παροχή στο παιδί ή στον έφηβο εξωσχολικής αγωγής για την 

• σωµατική, 
• ψυχική, 
• πνευµατική, 
• κοινωνική, 
ανάπτυξή του, ώστε να καταστεί ηθικό, χρήσιµο και υπεύθυνο µέλος της 

Κοινωνίας. 
 
 

ΑΡΧΕΣ 
• Το καθήκον προς το Θεό 
• Το καθήκον προς τους Άλλους (Πατρίδα, Κοινωνία, Συνάνθρωπο) 
• Το καθήκον προς τον Εαυτό µας 
Σύµφωνα µε τις παραπάνω Αρχές, ο Προσκοπισµός δεν κάνει διάκριση φυλής, 

πολιτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής προέλευσης ή οικονοµικής κατάστασης, ενώ 
εργάζεται για την Ελευθερία του Ατόµου, την Παγκόσµια Συναδέλφωση και την 
Ειρήνη. 
Η επιγραµµατική και απλουστευµένη έκφραση των Θεµελιωδών Αρχών είναι η 

Υπόσχεση και ο Νόµος που αποτελούν το Ηθικό Πλαίσιο και τον Κώδικα Συµπεριφοράς 
κάθε Προσκόπου. 

 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
Είναι ένα σύστηµα Προοδευτικής Αυτοεκπαίδευσης που βασίζεται στα ακόλουθα 

στοιχεία: 
• στην εφαρµογή της Υπόσχεσης και του Νόµου 
• στην εκµάθηση µέσα από την πράξη 
• στη συµµετοχή σε µικρές οµάδες 
• στα προοδευτικά και ελκυστικά προγράµµατα 

 
 Εφαρµογή της Υπόσχεσης και του Νόµου 
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Αυτό το στοιχείο της Προσκοπικής Μεθόδου παρέχει τις προϋποθέσεις για: 
• Ελεύθερη αποδοχή της προσωπικής δέσµευσης σε δεδοµένο Κώδικα 
Συµπεριφοράς 

• Υπευθυνότητα στην τήρηση του λόγου 
• Συνεχή προσπάθεια διαβίωσης µε ηθικές αξίες  
Σηµαντικό ρόλο στο στοιχείο αυτό της Προσκοπικής Μεθόδου παίζει το Προσωπικό 

Παράδειγµα Βαθµοφόρων. 
 
 Εκµάθηση µέσα από την πράξη 
Αυτό το στοιχείο της Προσκοπικής Μεθόδου παρέχει τις προϋποθέσεις για: 

• Συνεχή και ενεργό Εκπαίδευση 
• Εκµάθηση µε Παρατήρηση, Πειραµατισµό και Προσωπική δράση (Αυτενέργεια) 

 
 Συµµετοχή σε µικρές οµάδες 
Αυτό το στοιχείο της Προσκοπικής Μεθόδου παρέχει τις προϋποθέσεις για: 

• Αναγνώριση Κοινών Στόχων 
• Συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας 
• Εκπαίδευση στην Αυτοδιοίκηση 
• Απόκτηση Αυτοπεποίθησης 
• ∆υνατότητα άσκησης Ηγεσίας 
• Αλληλοσεβασµό και Αλληλοαναγνώριση 
Σηµαντικό ρόλο στο στοιχείο αυτό της Προσκοπικής Μεθόδου παίζει η Καθοδήγηση 

των Βαθµοφόρων, χωρίς αυτή να εκλαµβάνεται ως ελεγκτική. 
 
 Προοδευτικά και ελκυστικά προγράµµατα 
Αυτό το στοιχείο της Προσκοπικής Μεθόδου παρέχει τις προϋποθέσεις για: 

• Σύµµετρο συνδυασµό ποικίλων δραστηριοτήτων που βασίζονται στα 
ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων  

• Παρακίνηση των συµµετεχόντων σε ενεργό συµµετοχή, συνδυάζοντας Παιχνίδι, 
Χρήσιµες Ικανότητες και Προσφορά Υπηρεσιών στην κοινωνία 
Ιδεώδες πλαίσιο Προσκοπικής δραστηριότητας είναι η Φύση και η Ζωή στο 

Ύπαιθρο. 
 
 
Ο Ι∆ΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ BADEN POWELL 
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Ο Ι∆ΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΗΣ 
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ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
Η Υπόσχεση και ο Νόµος είναι: 

• Η απλουστευµένη έκφραση των Θεµελιωδών Αρχών του Προσκοπισµού 
• Η βάση της Προσκοπικής Μεθόδου Αγωγής των παιδιών και των εφήβων 
• Ο Κανόνας ∆ιαγωγής και ο Κώδικας Συµπεριφοράς όλων των µελών του Σ.Ε.Π. 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ 
Στην Υπόσχεση περικλείονται οι βασικές έννοιες καθήκοντος, προσφοράς και 

αρχών, δηλαδή: 
• Του καθήκοντος προς το Θεό και την Πατρίδα 
• Της προσφοράς προς τον Συνάνθρωπο 
• Της τήρησης των άρθρων του Προσκοπικού Νόµου, όπου αναφέρονται οι 
Προσκοπικές Αρετές 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ 
Στα 10 άρθρα του Προσκοπικού Νόµου δεν περιλαµβάνονται απαγορευτικές 

διατάξεις, αλλά µόνο αναφορά στις Αρετές του κάθε Προσκόπου που είναι: 
• Φιλαλήθεια 
• Πίστη 
• Χρησιµότητα 
• Φιλία 
• Αξιοπρέπεια 
• Φυσιολατρία 
• Αισιοδοξία 
• Οικονοµία 
• Ικανότητα 
• Αποφασιστικότητα 

 
 

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ 
Υπόσχοµαι στην τιµή µου, 
να εκτελώ το καθήκον µου στο Θεό και την Πατρίδα, 
να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και 
να τηρώ το Νόµο των Προσκόπων 
 
Ειδικά για τα Λυκόπουλα 
Υπόσχοµαι, 
να είµαι πιστός στο Θεό και στην Πατρίδα, 
να προσπαθώ µε όλη µου τη δύναµη να βοηθώ τους γύρω µου 
και να ζω µε το Νόµο µας 
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ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ 
1. Ο Πρόσκοπος λέει την αλήθεια και κρατά το λόγο του 
2. Ο Πρόσκοπος είναι δίκαιος, άξιος να τον εµπιστεύονται, ξέρει να πειθαρχεί και 

να τηρεί τους Νόµους 
3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιµος στην οικογένειά του και στην κοινωνία 
4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος και ευγενής προς όλους και αδελφός προς κάθε 

Πρόσκοπο 
5. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, προσέχει τα λόγια και τις 

πράξεις του 
6. Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον 
7. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυµος και αισιόδοξος 
8. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόµος και φροντίζει για την καλή χρήση του χρόνου 
9. Ο Πρόσκοπος είναι εργατικός και προοδεύει µε τις ικανότητές του 
10. Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση κι 

αναλαµβάνει την ευθύνη  των πράξεών του 
 
Ειδικά για τα Λυκόπουλα 
Το Λυκόπουλο είναι υπάκουο, 
φροντίζει για τους άλλους και για τον εαυτό του και 
κάνει κάθε µέρα µια καλή πράξη 
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ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
• Είναι τρίφυλλο άνθος κρίνου, που περιέχει τον αναγεννώµενο από την τέφρα 
του Φοίνικα 

• Στο κεντρικό φύλλο υπάρχει µια αιχµή, ενώ στα δύο πλαϊνά φύλλα από ένα 
πεντάκτινο αστέρι 

• Κάτω από το τρίφυλλο υπάρχει ταινία τοξοειδής µε τα άκρα της αναδιπλωµένα 
προς τα πάνω 

• Μέσα στην ταινία είναι γραµµένο το ρητό �ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ� 
• Πάνω από το τρίφυλλο είναι γραµµένο ηµικυκλικά το �ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ� 

 
 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 
• Κάθε φύλλο του τρίφυλλου συµβολίζει ένα από τα τρία µέρη της Προσκοπικής 
Υπόσχεσης. Το µεσαίο συµβολίζει το καθήκον προς το Θεό και την Πατρίδα, το 
αριστερό τη βοήθεια προς κάθε άνθρωπο και το δεξιό την τήρηση του Νόµου 
των Προσκόπων 

• Ο αναγεννώµενος από την τέφρα του µυθικός Φοίνικας συµβολίζει την Πατρίδα 
µας που αναγεννάται µε τους αγώνες της 

• Ο κρίκος συµβολίζει το αλληλένδετο των τριών µερών της Προσκοπικής 
Υπόσχεσης καθώς και τον σύνδεσµο µεταξύ των Προσκόπων 

• Τα δύο αστέρια συµβολίζουν τα δύο µάτια που άνοιξε ο Πρόσκοπος όταν ήταν 
Λυκόπουλο 

• Η ταινία  κάτω από το τρίφυλλο, που µοιάζει µε γελαστό στόµα, συµβολίζει την 
αισιοδοξία του Προσκόπου 

• Το ρητό �ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ� µας θυµίζει την ετοιµότητα του Προσκόπου για την 
εκτέλεση του καθήκοντος 

• Το ρητό �ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ� αποτελεί επιστέγασµα της Προσκοπικής εργασίας 
και επιταγή και υποθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου για τους Έλληνες 
Προσκόπους 
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ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 
 

 
 
 
 
Ι∆ΙΟΧΕΙΡΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
 

 
 
 
 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ 
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ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ 
 

 
 
 
 
ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ 
 
 
Απόσπασµα από το βιβλίο του 

ιδρυτή του Προσκοπισµού Baden 
Powell: "Το σχολείο της ζωής" 

 
... από την ίδρυση του Προσκοπισµού, φωνές κατηγόρησαν αµέσως την κίνηση για 

µιλιταρισµό. ∆εν χρειάζεται να ειπωθεί πως αν θέλεις να δηµιουργήσεις κάτι, βρίσκονται 
πάντα άνθρωποι που θα ψάξουν να βρουν ένα σηµείο για να κριτικάρουν, πολύ συχνά πριν 
µάθουν κάτι για το θέµα. Στην περίπτωση αυτή, ισχυρίζονταν πως ο σκοπός της κίνησης ήταν 
να κάνει στρατιώτες τα αγόρια µας. Ως επιχείρηµα για τα λεγόµενά τους, ανέφεραν πως το 
έµβληµά µας ήταν µια µύτη δόρατος σύµβολο του πολέµου και του αίµατος που χύνεται 
στις µάχες. 

 
Μου τηλεγράφησαν για να µε ρωτήσουν τι είχα να πω. Απάντησα:  Το έµβληµά µας είναι 

ένα άνθος κρίνου, σύµβολο της ειρήνης και της αγνότητας. Αλλά δεν το υιοθέτησαν για 
αυτό οι Πρόσκοποι. Στον Μεσαίωνα ο Κάρολος της Νάπολης είχε, λόγω της γαλλικής 
καταγωγής του, ένα άνθος κρίνου στο θυρεό του. Κατά τη διακυβέρνησή του, ο Φλάβιο 
Τζιόλα ο θαλασσοπόρος, έκανε την πυξίδα ένα πρακτικό όργανο ακριβείας. Ο δίσκος της 
πυξίδας είχε τα αρχικά των λέξεων Βορράς, Νότος, Ανατολή, ∆ύση. Στα Ιταλικά ο Βορράς 
λέγεται Τραµοντάνα. Έτσι έβαλε ένα µεγάλο Τ για να σηµειώσει τον Βορρά. Για να τιµήσει και 
τον Κάρολο, έκανε ένα συνδυασµό του γράµµατος Τ και του άνθους του κρίνου. Από τότε, το 
σηµάδι αυτό έδειχνε το Βορρά πάνω στους χάρτες, τα σχέδια και τις πυξίδες. Η αληθινή 
σηµασία του εµβλήµατος για µας είναι πως το άνθος του κρίνου δείχνει την ΣΩΣΤΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. 
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ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Είναι η καθιερωµένη κυανόλευκη Ελληνική Σηµαία και αποτελείται από: 

• Εννέα ίσου πλάτους οριζόντιες ταινίες, πέντε κυανές και τέσσερις λευκές σε 
τρόπο ώστε η επάνω και η κάτω ταινία να είναι κυανές και οι άλλες εναλλάξ 
λευκές και κυανές 

• Έναν λευκό σταυρό στην επάνω προς τον ιστό ή κοντό γωνία µε ίσες κεραίες 
πλάτους ίσου µε το πλάτος των οριζόντιων ταινιών,  που εκτείνεται µέχρι τις 
τέσσερις πλευρές του κυανού τετραγώνου που τον περιέχει και καταλαµβάνει 
από πάνω προς τα κάτω ύψος πέντε ταινιών 
 

 
 

ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ 
• Είναι µήκους 135 εκατοστών, πλάτους 90 εκατοστών, µε πλάτος ταινιών 10 
εκατοστά, δηλαδή µήκους πλευράς τετραγώνου σταυρού 50 εκατοστών 

• Είναι µεταξωτή µε χρυσά κρόσσια µήκους 5 εκατοστών 
• Στερεώνεται µε πλατυκέφαλα λευκά καρφιά σε κοντάρι ύψους 230 εκατοστών 
και διαµέτρου 3 εκατοστών, τυλιγµένου µε βελούδινο κυανόλευκο ύφασµα 

• Το κοντάρι έχει στην κορυφή του ορειχάλκινη σφαίρα διαµέτρου 65 χιλιοστών, 
επάνω στην οποία αναγράφεται ένδειξη της Εφορείας στην οποία ανήκει η 
σηµαία, µε κωνική βάση και φέρει σταυρό ύψους 12 εκατοστών 

• Από το κάτω µέρος της σφαίρας κρέµονται δύο χρυσά κορδόνια και φούντες 
συνολικού µήκους 130 εκατοστών 

• Φερόµενη σηµαία έχει η Γενική Εφορεία, η Περιφερειακή Εφορεία, η Τοπική 
Εφορεία και το ανεξάρτητο Σύστηµα 

• Στην φερόµενη σηµαία αναρτώνται όλες οι τιµητικές διακρίσεις που έχουν 
απονεµηθεί στην Εφορεία  ή το Σύστηµα στο οποίο ανήκει 

• Εµφανίζεται σε επίσηµες εκδηλώσεις και φέρεται από Τµήµα το οποίο 
αντιπροσωπεύει την Εφορεία ή το Σύστηµα στο οποίο ανήκει η σηµαία 
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ΕΠΑΙΡΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ 
• Έχει τις ίδιες διαστάσεις µε την φερόµενη, εκτός από την επαιρόµενη σε 
Ναυτοπροσκοπικές λέµβους που έχει µήκος 68 εκατοστά, πλάτος 45 εκατοστά 
και πλάτος ταινιών 5 εκατοστά, δηλαδή µήκος πλευράς τετραγώνου σταυρού 25 
εκατοστά 

• Είναι µάλλινη χωρίς κρόσσια 
• Επαίρεται σε ιστό ύψους µέχρι 5 µέτρων, σε εξώστες προσκοπικών κτιρίων, σε 
κατασκηνώσεις κ.λ.π. 

• Επαιρόµενη σηµαία έχουν όλες οι Εφορείες και όλα τα Προσκοπικά Συστήµατα 
και Τµήµατα 
 

 
 
 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 
• Η έπαρση και η υποστολή της σηµαίας ακολουθούν την καθιερωµένη τυπική 
διαδικασία, δηλαδή χαιρετώντας σε στάση προσοχής, ενώ ακούγεται από 
σάλπιγγα το εµβατήριο της σηµαίας ή ψάλλεται ο Εθνικός Ύµνος  

• Η σηµαία αφήνεται υψωµένη από την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου. Μετά τη 
δύση είναι δυνατό να παραµείνει υψωµένη µόνον όταν φωτίζεται 

• Σε παρέλαση φέρεται κατά την τυπική διαδικασία από σηµαιοφόρο µπροστά και 
στη µέση, µε δύο ή πέντε παραστάτες 

• Η σηµαία διπλώνεται για φύλαξη στα τέσσερα, διπλώνοντας τη µικρή πλευρά 
της, σχηµατίζοντας ένα µακρύ ορθογώνιο παραλληλόγραµµο και στη συνέχεια 
διπλώνεται τριγωνικά ξεκινώντας από δεξιά. Το δίπλωµα καταλήγει στο 
τετράγωνο του σταυρού. Για το δίπλωµα χρειάζονται δύο πρόσκοποι  

• Σηµαίες δύο ή περισσοτέρων κρατών πρέπει να έχουν το ίδιο µέγεθος και να 
κυµατίζουν σε χωριστούς ιστούς που έχουν το ίδιο ύψος 

• Σε αίθουσες όπου τοποθετούνται πολλές σηµαίες κρατών, η Ελληνική 
τοποθετείται στη µέση 

• Όταν τοποθετείται σταυρωτά µε άλλη σηµαία, το κοντάρι της Ελληνικής σηµαίας 
είναι µπροστά 

• Σε αίθουσες και δίπλα σε οµιλητή, η Ελληνική σηµαία τοποθετείται στη δεξιά του 
πλευρά 

• Η σηµαία δεν επιτρέπεται να φέρει πάνω της ή πάνω στο κοντάρι της 
οποιαδήποτε διακριτικά συλλόγων, οργανώσεων κ.λ.π. και απαγορεύεται να 
χρησιµοποιείται ως λάβαρο 
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∆ΙΠΛΩΜΑ ΣΗΜΑΙΑΣ 
 

 
 
 
 

ΘΕΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ 
 

 ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ               ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΗΜΑΙΑ                    ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΟΜΙΛΗΤΗ 
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∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 
 

ΣΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 
• Είναι ορθογώνιο µάλλινο ύφασµα, χρώµατος κυανού, µήκους 75 εκατοστών και 
πλάτους 70 εκατοστών 

• Στη µέση έχει τον Περιφερειακό Θυρεό, που είναι αντιπροσωπευτική 
παράσταση της ιστορίας και του χαρακτήρα της Περιφερειακής Εφορείας και 
εγκρίνεται από το ∆.Σ. 

• Στην πάνω εσωτερική γωνία έχει το έµβληµα του Σ.Ε.Π.και στην κάτω εξωτερική 
γωνία το όνοµα της Περιφερειακής Εφορείας µε κίτρινο χρώµα 

• Το ∆ιακριτικό Σήµα µπορεί να φέρεται σε ξύλινο στηλίδιο ύψους 180 εκατοστών 
και διαµέτρου 3 εκατοστών, που στην κορυφή του υπάρχει µεταλλικό έµβληµα 
του Σ.Ε.Π. χωρίς το �ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ� 

• Το ∆ιακριτικό Σήµα µπορεί να επαίρεται σε ιστό έχοντας την Σηµαία του Σ.Ε.Π. 
δεξιά του 
 

 
 
 

ΣΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 
• Έχει τις ίδιες διαστάσεις  µε αυτό της Περιφερειακής Εφορείας, αλλά διαφέρει 
στο χρώµα που είναι πράσινο 

• Στη µέση έχει τον Θυρεό της Περιφερειακής Εφορείας στην οποία ανήκει η 
Τοπική Εφορεία 

• Στην πάνω εσωτερική γωνία έχει το έµβληµα του Σ.Ε.Π.και στην κάτω εξωτερική 
γωνία το όνοµα της Τοπικής Εφορείας µε κίτρινο χρώµα 

• Φέρεται και επαίρεται όπως το ∆ιακριτικό Σήµα της Περιφερειακής Εφορείας 
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ΣΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
• Είναι τρίγωνο καµπυλόγραµµο από µάλλινο ύφασµα, µήκους 80 εκατοστών και 
πλάτους 50 εκατοστών 

• Το Σήµα Αγέλης είναι κίτρινο και έχει στη µέση κεφαλή λύκου πρασίνου 
χρώµατος, ενώ κάτω από την κεφαλή λύκου είναι γραµµένο οριζόντια µε 
πράσινα γράµµατα το όνοµα της Τοπικής Εφορείας στην οποία ανήκει το 
Σύστηµα της Αγέλης και στην πάνω εσωτερική γωνία µε διπλασίου µεγέθους 
πράσινα γράµµατα ο αριθµός και η ειδικότητα του Συστήµατος 

• Το Σήµα Οµάδας είναι πράσινο και έχει στη µέση το έµβληµα του Σ.Ε.Π. κίτρινου 
χρώµατος, ενώ κάτω από το έµβληµα είναι γραµµένο οριζόντια µε κίτρινα 
γράµµατα το όνοµα της Τοπικής Εφορείας στην οποία ανήκει το Σύστηµα της 
Αγέλης και στην πάνω εσωτερική γωνία µε διπλασίου µεγέθους κίτρινα 
γράµµατα ο αριθµός και η ειδικότητα του Συστήµατος 

• Το Σήµα Κοινότητας Ανιχνευτών είναι όµοιο µε αυτό της Οµάδας, διαφέρει όµως 
στο χρώµα που είναι καστανό 

• Φέρονται και επαίρονται όπως τα ∆ιακριτικά Σήµατα των Εφορειών 
 

                     
 
 

ΣΗΜΑΤΑ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ 
• Είναι τρίγωνο καµπυλόγραµµο από λευκό βαµβακερό ύφασµα, µήκους 40 
εκατοστών και πλάτους 25 εκατοστών 

• Στη µέση έχει το έµβληµα (ζώο) της Ενωµοτίας χρώµατος κόκκινου για Οµάδες 
Προσκόπων, κυανού για Οµάδες Ναυτοπροσκόπων και σταχτοκυανού για 
Οµάδες Αεροπροσκόπων 

• Φέρονται στο κοντάρι του Ενωµοτάρχη και επαίρονται όπως τα ∆ιακριτικά 
Σήµατα των Εφορειών και των Τµηµάτων 
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ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 
 

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
• Χρησιµοποιείται από τα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους, τους Ανιχνευτές και 
τους Βαθµοφόρους 

• Σχηµατίζεται µε τα τρία µεσαία δάκτυλα του δεξιού χεριού τεντωµένα, ενώ ο 
αντίχειρας και ο µικρός ενώνονται από κάτω, µε τον αντίχειρα να προέχει του 
µικρού και µε την παλάµη προς τα εµπρός. 

• Τα τρία τεντωµένα δάκτυλα συµβολίζουν τα τρία µέρη της Προσκοπικής 
Υπόσχεσης 

• Με στολή και καπέλο ο χαιρετισµός αποδίδεται µε το δεξί χέρι πάνω από το δεξί 
µάτι, ακουµπώντας στο γείσο του καπέλου 

• Χωρίς καπέλο ή µε πολιτική περιβολή ο χαιρετισµός αποδίδεται µε κάµψη του 
δεξιού χεριού σε τρόπο ώστε η παλάµη να είναι στραµµένη εµπρός και στο 
ύψος του ώµου, ενώ ο αγκώνας να έχει πλήρη επαφή µε τα πλευρά 

• Κατά την τελετή Υπόσχεσης αποδίδεται από αυτόν που δίνει Υπόσχεση και από 
όλους όσους παρευρίσκονται και έχουν δώσει Υπόσχεση, ο ειδικός χαιρετισµός 
µε έκταση του δεξιού χεριού, έτσι ώστε ο βραχίονας να σχηµατίζεται ορθή γωνία 
µε το σώµα, ενώ ο αντιβραχίονας σχηµατίζει µε τον βραχίονα άλλη ορθή γωνία, 
µε την παλάµη στραµµένη εµπρός και στο ύψος της κεφαλής 

• Με κοντάρι  που φέρει το σήµα της Ενωµοτίας και που φέρεται στον δεξιό ώµο 
αποδίδει χαιρετισµό ο Ενωµοτάρχης, φέροντάς το σε παράλληλη θέση προς το 
σώµα µε ταυτόχρονη στροφή της κεφαλής προς τον χαιρετούµενο 
 
 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 
• Τα τρία τεντωµένα  µεσαία δάκτυλα θυµίζουν τα τρία µέρη της Προσκοπικής 
Υπόσχεσης 

• Ο αντίχειρας και ο µικρός ενωµένοι συµβολίζουν το δεσµό µεταξύ των δύο που 
χαιρετιούνται 

• Ο αντίχειρας συµβολίζει την υποχρέωση προστασίας που έχει ο µεγαλύτερος 
προς τον µικρότερο 

• Ο µικρός συµβολίζει την υποχρέωση σεβασµού που έχει ο µικρότερος προς τον 
µεγαλύτερο 
 
 
 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Απονοµή τιµών γίνεται από όλα τα µέλη του Σ.Ε.Π. στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Με Προσκοπικό χαιρετισµό από όλα τα µέλη του Σ.Ε.Π. προς τους συναδέλφους 
τους 

• Με Προσκοπικό χαιρετισµό και σε στάση προσοχής από όλα τα µέλη του Σ.Ε.Π. 
που φέρουν στολή προς: τα Άχραντα Μυστήρια, το Σταυρό, τη Σηµαία, τον 
Αρχηγό του Κράτους, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, τα 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σώµατος 
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Απονοµή τιµών από συντεταγµένο Προσκοπικό Τµήµα γίνεται µε τον ακόλουθο 
τρόπο: 
• Σε περίπτωση συντεταγµένου Προσκοπικού Τµήµατος που στέκεται ή βαδίζει, η 
απονοµή τιµών  προς το τιµώµενο πρόσωπο γίνεται µε χαιρετισµό ύστερα από 
παράγγελµα του επικεφαλής Βαθµοφόρου 

• Σε περίπτωση απονοµής τιµών προς τη Σηµαία κατά την έπαρση ή υποστολή ή 
κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου αυτή γίνεται µε χαιρετισµό και σε 
στάση προσοχής, ύστερα από παράγγελµα του επικεφαλής Βαθµοφόρου. Εάν 
το Τµήµα είναι µακριά, τότε στέκεται απλά σε στάση προσοχής 

 
 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 

                     ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ                                     ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΕΛΟ 
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