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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι στολές του ΣΕΠ καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
προστατεύονται από το Νόμο.
Τις στολές φορούν αποκλειστικά άτομα πού είναι μέλη του ΣΕΠ.
Τις στολές ΣΕΠ δεν φορούν τα μέλη του σε πολιτικές και κομματικές εκδηλώσεις.
Κατά τη διεξαγωγή κάθε προσκοπικής δράσεως, οι υπεύθυνοι Βαθμοφόροι πρέπει
να προσδιορίζουν τον τύπο της στολής πού θα φορεθεί ανάλογα με τις ειδικές και
τοπικές συνθήκες.

1.ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
Η Στολή Λυκοπούλων είναι μια και ενιαία, ανεξάρτητα με την ειδικότητα του
Συστήματος πού ή Αγέλη αποτελεί Τμήμα. Αυτή είναι:
Καπέλο : Σκούφος τσόχινος, πράσινος σκούρος, με έξη (6)

κίτρινες ρίγες (ραμμένες κατά τους μεσημβρινούς)
με κόκκινη πάνινη λυκοκεφαλή εμπρός

Πουκάμισο : Χρώμα ώχρας με δύο τσέπες και επωμίδες.
Παντελόνι : Καφέ με δύο πλαϊνές τσέπες (κοντό).
Ζώνη : Δερμάτινη, καφέ σκούρα με την πόρπη του ΣΕΠ
Κάλτσες : Καφέ σκούρες ψηλές μέχρι το γόνατο.
Φουντάκια (για τις κάλτσες) : Κίτρινα
Μαντήλι : Γαλάζιο, το Εθνικό μαντήλι του ΣΕΠ.
Συμπληρωματικά είδη : Πουλόβερ ΣΕΠ, πράσινο σκούρο (φοριέται επάνω

από το πουκάμισο της στολής). Το μαντήλι
Συστήματος φοριέται σε ειδικές δράσεις του
Συστήματος.

2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Καπέλο : Μπερέ πράσινο σκούρο με μεταλλικό τριφύλλι

ΣΕΠ εμπρός ή πλατύγυρο προαιρετικά.
Πουκάμισο : Μπεζ με δυο τσέπες και επωμίδες.
Παντελόνι : Πράσινο σκούρο με. δυο πλαϊνές τσέπες (κοντό).
Ζώνη : Δερμάτινη καφέ με την πόρπη του Σ.Ε.Π.
Κάλτσες : Λαδοπράσινες ψηλές μέχρι το γόνατο
Μαντήλι : Γαλάζιο, το Εθνικό μαντήλι του Σ.Ε.Π.
Συμπληρωματικά είδη : Τζόκεϋ καπέλο, πράσινο σκούρο, τσόχινο για τον

χειμώνα και βαμβακερό για το καλοκαίρι με
μεταλλικό τριφύλλι ΣΕΠ εμπρός (φοριέται σε
εκδρομές, κατασκηνώσεις). Πουλόβερ ΣΕΠ,
πράσινο σκούρο (φοριέται επάνω από το
πουκάμισο της στολής).

3. ΣΤΟΛΗ NΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Καπέλο : «Πηλίσκος» με την ταινία «ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΣ».
Πουκάμισο : Μπλε σκούρο, με δυο τσέπες κι επωμίδες. Λευκό

για το καλοκαίρι.
Παντελόνι : Μπλε σκούρο με δύο πλαϊνές τσέπες (κοντό).
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Ζώνη : Δερμάτινη μαύρη, με την πόρπη του ΣΕΠ.
Κάλτσες : Μπλε σκούρες ψηλές μέχρι το γόνατο.
Μαντήλι : Γαλάζιο, το Εθνικό μαντήλι του ΣΕΠ.
Συμπληρωματικά είδη : Τζόκεϋ μπλε σκούρο με μεταλλικό τριφύλλι του

ΣΕΠ εμπρός. Πουλόβερ μπλε σκούρο. Φανέλα
σκάφους λευκή με τυπωμένο το σήμα της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσκόπων.

4. ΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Καπέλο : Μπερέ ραφ, με μεταλλικό τρίφυλλο ΣΕΠ εμπρός.
Πουκάμισο : Ραφ με δύο τσέπες κι επωμίδες.
Παντελόνι : Ραφ με δύο πλαϊνές τσέπες (κοντό).
Ζώνη : Δερμάτινη, μαύρη με την πόρπη του ΣΕΠ.
Κάλτσες : Ραφ ψηλές μέχρι το γόνατο.
Μαντήλι : Γαλάζιο, το Εθνικό μαντήλι του ΣΕΠ.
Συμπληρωματικά είδη : Τζόκεϋ ραφ, με μεταλλικό τρίφυλλο ΣΕΠ εμπρός.

Πουλόβερ ραφ.

5. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ - ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Καπέλο : Μπερέ καφέ, με μεταλλικό τριφύλλι ΣΕΠ εμπρός.
Πουκάμισο : Μπεζ, με δύο τσέπες κι επωμίδες.
Παντελόνι : Καφέ σκούρο, με δύο πλαϊνές τσέπες (κοντό ή

μακρύ).
Μπουφάν : Πράσινο σκούρο, τσόχινο.
Ζώνη : Δερμάτινη καφέ, με την πόρπη του ΣΕΠ.
Κάλτσες : Καφέ σκούρες ψηλές μέχρι το γόνατο.
Μαντήλι : Γαλάζιο.
Επωμίδες : «Δακτύλιος» καφέ σκούρος, που καλύπτει το 1/3

κάθε επωμίδας.
Συμπληρωματικά είδη : Τζόκεϋ καφέ σκούρο με μεταλλικό τριφύλλι ΣΕΠ

εμπρός. Πουλόβερ πράσινο σκούρο.

6. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ - ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Καπέλο : Μπερέ μπλε σκούρο με το τριφύλλι ΣΕΠ στο μέσο

ή πηλίσκος με την ταινία «ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ».
Πουκάμισο : Μπλε σκούρο με δυο τσέπες και επωμίδες Λευκό

το καλοκαίρι.
Παντελόνι : Μπλε σκούρο με δυο πλαϊνές τσέπες (κοντό η

μακρύ).
Μπουφάν : Μπλε σκούρο τσόχινο
Ζώνη : Δερμάτινη, μαύρη με την πόρπη του ΣΕΠ.
Κάλτσες : Μπλε σκούρες ψηλές μέχρι το γόνατο
Μαντήλι : Γαλάζιο, το Εθνικό μαντήλι του ΣΕΠ
Επωμίδες : «Δακτύλιος» καφέ σκούρος. που καλύπτει το 1 3

κάθε επωμίδας.
Συμπληρωματικά είδη : Τζόκεϋ μπλε σκούρο με μεταλλικό τριφύλλι εμπρός

Πουλόβερ μπλε σκούρο
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7. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ - ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Καπέλο : Μπερέ ραφ με τρίφυλλο ΣΕΠ εμπρός.
Πουκάμισο : Ραφ με δυο τσέπες κι επωμίδες
Παντελόνι : Ραφ με δυο πλαϊνές τσέπες (κοντό η μακρύ)
Μπουφάν : Μπλε σκούρο τσόχινο
Ζώνη : Δερμάτινη, μαύρη με την πόρπη του ΣΕΠ.
Κάλτσες : Ραφ ψηλές μέχρι το γόνατο
Μαντήλι : Γαλάζιο, το Εθνικό μαντήλι του ΣΕΠ
Επωμίδες : «Δακτύλιος» καφέ σκούρος, που καλύπτει το 1/3

κάθε επωμίδας
Συμπληρωματικά είδη : Τζόκεϋ ραφ. Πουλόβερ ραφ

8. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΡΙΩΝ
Οι Ανιχνεύτριες κάθε ειδικότητας φορούν πουκάμισο φούστα, το ίδιο χρώμα στολής
με αυτή των Ανιχνευτών του Συστήματος, Προσκόπων, Ναυτοπροσκόπων ή
Αεροπροσκόπων με τις παρακάτω αλλαγές:

Καπέλο : Οι Ανιχνεύτριες φορούν μόνο μπερέ ή είναι
ασκεπείς.

Φούστα : Σε ίσια γραμμή με πιέτα στο κέντρο πίσω.
Παντελόνι μακρύ : Φοριέται σε δράσεις υπαίθρου εκτός πόλης μόνο.
Καλσόν : Μπεζ, μπλε ή γκρι ανάλογα με τα χρώμα της

ειδικότητας.
Ζώνη, Μαντήλι, Μπουφάν,
Φανέλα

: Όπως των Ανιχνευτών του Συστήματος πού
ανήκουν.

9. ΣΤΟΛΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Καπέλο : Μπερέ πράσινο σκούρο ή πλατύγυρο με τρίφυλλο

ΣΕΠ εμπρός.
Πουκάμισο : Μπεζ με δύο τσέπες κι επωμίδες
Παντελόνι : Καφέ σκούρο με δύο πλαϊνές τσέπες (κοντό ή

μακρύ).
Μπουφάν : Πράσινο σκούρο, τσόχινο.
Ζώνη : Δερμάτινη, καφέ ανοιχτή, με την πόρπη ΣΕΠ.
Κάλτσες : Καφέ σκούρες, ψηλές έως το γόνατο (με το κοντό

παντελόνι).
Μαντήλι : Γαλάζιο.
Συμπληρωματικά είδη : Τζόκεϋ καφέ σκούρο με μεταλλικό τριφύλλι ΣΕΠ

εμπρός. Πουλόβερ πράσινο σκούρο.
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Στολή Προσκόπων Στολή Ανιχνευτών

Στολή Λυκοπούλων

Στολή Βαθμοφόρων

Στολή Ανιχνευτών Ν/Π, Α/Π, Π/Π Στολή Θηλέων Βαθμοφόρων
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10. ΣΤΟΛΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Καπέλο : Πηλίκιο Π.Ν. ή Μπερέ μπλε σκούρο (με τρίφυλλο

ΣΕΠ εμπρός).
Πουκάμισο : Μπλε σκούρο με δυο τσέπες και επωμίδες. Το

καλοκαίρι λευκό.
Παντελόνι : Μπλε σκούρο με δύο πλαϊνές τσέπες (κοντό ή

μακρύ).
Μπουφάν : Μπλε σκούρο τσόχινο.
Ζώνη, Μαντήλι, Κάλτσες : Όπως των Ναυτοπροσκόπων.
Συμπληρωματικά είδη : Τζόκεϋ μπλε σκούρο. Πουλόβερ μπλε σκούρο.

Φανέλα σκάφους

11. ΣΤΟΛΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Καπέλο : Πηλίκιο ραφ ή Μπερέ ραφ (με τρίφυλλο ΣΕΠ

εμπρός).
Πουκάμισο : Ραφ με δύο τσέπες κι επωμίδες
Παντελόνι : Ραφ με δυο πλαϊνές τσέπες (κοντό ή μακρύ)
Μπουφάν : Μπλε σκούρο, τσόχινο
Ζώνη, Μαντήλι, Κάλτσες : Όπως Αεροπροσκόπων
Συμπληρωματικά είδη : Τζόκεϋ και πουλόβερ ραφ

12. ΣΤΟΛΗ ΘΗΛΕΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ
Οι θήλεις Βαθμοφόροι κάθε ειδικότητας φορούν πουκάμισο φούστα το ίδιο χρώμα
στολής με αυτή των αρρένων Βαθμοφόρων του Συστήματος Προσκόπων,
Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων με τις παρακάτω αλλαγές:
Καπέλο : Οι θήλεις Βαθμοφόροι φέρουν μόνο μπερέ ή είναι

ασκεπείς
Πουκάμισο : Σε ίσια γραμμή με πιέτα στο κέντρο πίσω
Παντελόνι μακρύ : Φοριέται σε δράσεις υπαίθρου, εκτός πόλης μόνο
Καλσόν : Μπεζ, μπλε ή γκρι ανάλογα με το χρώμα της

ειδικότητας
Ζώνη, Μαντήλι, Φανέλα,
Μπουφάν

: Όπως των Βαθμοφόρων του Συστήματος πού
ανήκουν

13. ΣΤΟΛΗ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΦΟΡΟΥΣ
Οι Έφοροι μπορούν να φορούν σε εκδηλώσεις πόλης, όπως κοινωνικές
εκδηλώσεις, συνέδρια, εκπροσωπήσεις του ΣΕΠ κ.λ.π. στολή πόλης όπως
περιγράφεται παρακάτω:
1. Έφοροι Προσκόπων:

Σακάκι μονόπετο (τύπου μπλέηζερ) σκούρο καφέ με δύο κουμπιά χρώματος
χαλκού μπροστά και δύο μικρότερα σε κάθε μανίκι.
Παντελόνι μπεζ, πουκάμισο εκρού, υποδήματα καφέ.

2. Έφοροι Ναυτοπροσκόπων:
Σακάκι μπλε σκούρο της ίδιας κοπής όπως το παραπάνω. Παντελόνι γκρι
ανοικτό, πουκάμισο γαλάζιο, υποδήματα μαύρα.

3. Έφοροι Αεροπροσκόπων:
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Σακάκι ραφ της ίδιας κοπής όπως τα παραπάνω. Τα υπόλοιπα είναι τα ίδια με
την στολή των Ναυτοπροσκόπων

4. Γραβάτα:
Βυσινί για τους Προσκόπους. Μπλε για τους Ναυτοπροσκόπους κι
Αεροπροσκόπους, (ειδικής κατασκευής).

5. Διακριτικά:
Σήμα: Στην αριστερή τσέπη φέρεται σε μεγαλύτερο μέγεθος το σήμα της
Παγκόσμιας Οργάνωσης των Προσκόπων. Στην «κομβιοδόχη» φέρεται το σήμα
μελών Γενικής Συνέλευσης ή το σήμα Δ.Σ./Σ.Ε.Π. Καμιά άλλη διάκριση δεν
φέρεται εκτός των αναρτημάτων του Δ.Δ. και του Φοίνικα, σε ειδικές εορτές.

6. Θήλεις Βαθμοφόροι - Έφοροι:
Ανάλογα με τον κλάδο πού ανήκουν φορούν φούστα, ζακέτα (ταγιέρ)
πουκάμισο και υποδήματα όπως τα χρώματα των στολών αρρένων Εφόρων.
Καλσόν χρώματος μπεζ, μπλε, και γκρι αντίστοιχα για τις τρεις ειδικότητες.
Φούστα: Ραφή όπως των θηλέων Βαθμοφόρων.
Γραβάτα: Αντί γραβάτα φέρεται φουλάρι, Βυσινί, Μπλε ή Γκρι ανάλογα με την
ειδικότητα του Συστήματος.

14. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΛΩΝ
Πουκάμισο : Τα μανίκια των πουκαμίσων συνήθως είναι

ανασηκωμένα μέχρι τον αγκώνα, κι ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες.

Φανελάκι : Κοντομάνικο φανελάκι χωρίς γιακά γαλάζιο και με
το σήμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης των
Προσκόπων φοριέται στις Κατασκηνώσεις.

Στολή Υπηρεσίας
Κατασκηνώσεως

: Φανελάκι όπως το παραπάνω, παντελόνι της
ειδικότητας χωρίς κάλτσες μ' ελαφρά αθλητικά
παπούτσια, μαντήλι και Τζόκεϋ. Η στολή αυτή
φοριέται απ' όλα τα μέλη του Συστήματος.

Παντελόνι : Οι Βαθμοφόροι και Ανιχνευτές φορούν παντελόνι
χρώματος της ειδικότητας ή του Κλάδου μακρύ ή
κοντό ανάλογα με το είδος και τον τόπο της
εκδηλώσεως. Το Τμήμα πάντως φροντίζει για την
ενιαία εμφάνιση των μελών του, σε κάθε εκδήλωση
(παντελόνι, μπουφάν, καπέλο, πουλόβερ).

Μαντήλι : Γαλάζιο, το εθνικό μαντήλι ΣΕΠ. Σε εκδηλώσεις
εκπαιδευτικού χαρακτήρα εκτός Τμημάτων ή
ειδικές συναντήσεις μπορεί να φοριέται το μαντήλι
«Γκίλγουελ».

Κρίκος Μαντηλιού : Δερμάτινος καφέ με τυπωμένο το τριφύλλι ΣΕΠ
φοριέται άπ' όλους. Ο Κρίκος Σχολών Βασικής
Εκπαιδεύσεως Βαθμοφόρων φοριέται από
Βαθμοφόρους πού παρακολούθησαν Σχολή
ανάλογη.

Γραβάτα : Μπλε ανοικτό, για όλες τις ειδικότητες, (ειδικής
κατασκευής).

Διακριτικά : Σήμα: Στο αριστερό μέρος του Μπουφάν φέρεται
απ' όλους σε μεγαλύτερο μέγεθος το σήμα της
Παγκόσμιας ' Οργάνωσης των Προσκόπων.
Σήμα «Κομβιοδόχης»: Στην «κομβιοδόχη»
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πολιτικής φορεσιάς φέρεται το μετάλλινο σήμα της
Π.Ο.Π.
Διάκριση καθηκόντων και βαθμών Καπέλου:
Μεταλλικό τρίφυλλο ΣΕΠ με ταινία ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ
μέσα σε περιβάλλοντα μεταλλικό κύκλο. Πίσω από
το τριφύλλι, υπάρχει το διακριτικό χρώμα βαθμού
σε τσόχα πού φοριέται στην επωμίδα.

Υποδήματα : Υποδήματα των στολών του ΣΕΠ είναι το καφέ
σκαρπίνι, ή άρβυλα για τις δράσεις υπαίθρου
(εκδρομές, κατασκηνώσεις) στους άρρενες και
γόβα με κοντό τακούνι (καφέ) στις θήλεις
Βαθμοφόρους. Οι Ναυτοπρόσκοποι και
Αεροπρόσκοποι φορούν μαύρα υποδήματα.

Δεν επιτρέπεται να φέρεται μαχαίρι ή τσεκούρι σαν εξάρτημα της στολής. Σουγιά
δύνανται να φέρουν οι Ανιχνευτές και Πρόσκοποι, Ναυτοπρόσκοποι κι
Αεροπρόσκοποι πού έχουν Ασημένιο Βέλος και οι Βαθμοφόροι.
Αναμνηστικά σήματα Εθνικών και Παγκόσμιων Προσκοπικών επετείων φέρονται
επάνω από την αριστερή τσέπη του πουκάμισου, από τους Προσκόπους και
Ανιχνευτές γενικά ενώ από τους Βαθμοφόρους επάνω από την δεξιά τσέπη του
πουκάμισου, μόνο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και για όσο χρόνο αυτό
ορίζει. Σήματα και αναμνηστικά Κατασκηνώσεων, Δράσεων, Καμπορή και λοιπών
παρόμοιων δράσεων, φέρονται εκτός πουκάμισου Στολών ΣΕΠ, όπως στο μαντήλι,
στη ζώνη, στο μπουφάν, στο Τζόκεϊ) και μόνον κατά την διάρκεια της δράσεως.

15. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
1. Σήμα Υποσχέσεως:

Χρυσό τριφύλλι ΣΕΠ με περίγραμμα από χρυσό σχοινί σε γαλάζιο φόντο.
Φέρεται από όλα τα μέλη του ΣΕΠ στο κέντρο της αριστερής τσέπης του
πουκάμισου.
(Διαστάσεις 40 Χ 40 χιλ.)

2. Ταινία «χειρίδος» Συστήματος:
Ταινία λευκή με μπλε γράμματα, πού αναφέρουν τον αριθμό του Συστήματος
και την Τοπική Εφορεία.
(Δ. 80 Χ 15χιλ.).

3. Ταινία «χειρίδος» Εφόρου:
«Ελλειψοειδής» ταινία τσόχινη, πού αναφέρει το όνομα της Εφορείας. Έχει
χρώμα πράσινο με κίτρινα γράμματα για τον επικεφαλής Έφορο και κόκκινο
χρώμα με κίτρινα γράμματα για τους άλλους Εφόρους Φέρεται στο αριστερό
μανίκι, κάτω από την επωμίδα.
(Δ. 120 Χ 15 χιλ.).

4. Θυρεός Περιφερειακής Εφορείας:
Κεντημένο το εγκεκριμένο διακριτικό από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. της Π.Ε. Φέρεται από
όλα τα μέλη της Π.Ε. στο αριστερό μανίκι, κάτω από την ταινία χειρίδος.
(Πλάτος 40 χιλ.).

5. Θυρεός Γενικής Εφορείας:
Κεντημένο διακριτικό πού απεικονίζει την Ελληνική Σημαία. Φέρεται από τα
μέλη της Γενικής Εφορείας στο αριστερό μανίκι, κάτω από την ταινία χειρίδος.
(Δ. 40 Χ 40 χιλ.).

6. Θυρεός Δ.Σ.:
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Διακριτικό πού απεικονίζει το τρίφυλλο ΣΕΠ σε άσπρο φόντο μέσα σε κύκλο
μπλε με χρυσά γράμματα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Δ.Σ. μέσα σε δυο
δάφνες. Μετάλλινο φέρεται στην «κομβιοδόχη» και πάνινο στο πάνω μέρος του
αριστερού μανικιού.

7. Σήμα μελών Γενικής Συνελεύσεως:
Το μεταλλικό σήμα της Π.Ο.Π.

8. Μαντήλι Συστήματος (Προαιρετικό):
Αντιπροσωπεύει τα χρώματα του Συστήματος, καθορισμένα από το Συμβούλιο
του Συστήματος. Το μαντήλι αυτό εγκρίνεται από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και μπορεί να
φοριέται από όλα τα μέλη του σε ειδικές προσκοπικές και δημόσιες εκδηλώσεις
προβολής του.

16. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΩΝ
1. Πρώτος Εξάδας Λυκοπούλων.

Ταινία πού απεικονίζει κεντημένο τριφύλλι ΣΕΠ με μία οριζόντια ρίγα από τις
δυο μεριές σέ χρώμα κίτρινο.
(Διαστ. 60 Χ 20 χιλ.).

2. Δεύτερος Εξάδας Λυκοπούλων:
Όπως προηγούμενο διακριτικό με δύο ρίγες από τις δυο μεριές του τριφυλλιού.

3. Ενωμοτάρχης Ενωμοτίας Προσκόπων:
Όπως διακριτικό (1) σε χρώμα πράσινο σκούρο.
(Δ. 60 Χ 20 χιλ.).

4. Υπενωμοτάρχης Ενωμοτίας Προσκόπων:
Όπως προηγούμενο διακριτικό (2) με δυο ρίγες από τις δυο μεριές. Τα
παραπάνω τέσσερα διακριτικά φέρονται επάνω από την δεξιά τσέπη του
πουκάμισου. Τα διακριτικά ϋπ' αριθ. (2) και (4) αντικαθίστανται από τα ϋπ' αριθ.
(1) και (3) αντίστοιχα.

5. Υπαρχηγός, Αρχηγός, Αρχηγός Συστήματος, Έφορος:
Τσόχινη ταινία πλάτους 25 χιλ. σε χρώμα κόκκινο, πράσινο, λευκό και μώβ
αντίστοιχα. Φέρεται γύρω από την αριστερή επωμίδα του πουκάμισου.

17. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
Α. ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
Α1. Α' Αστέρι Λυκόπουλου:

Χρυσό Αστέρι 4 ακτινών πού περιβάλλεται από μπλε φόντο. Φέρεται στο
κέντρο της δεξιάς τσέπης του πουκάμισου και αντικαθίσταται από το διακριτικό
υπ' αριθμ. (2) (Δ. 40 Χ 40 χιλ.).

Α2 Β' Αστέρι Λυκόπουλου:
Χρυσό Αστέρι 8 ακτινών, πού περιβάλλεται από μπλε φόντο. Κατά τα λοιπά,
όπως προηγούμενο σήμα.

Α3. Χρυσός Λύκος:
Κεφάλι Λύκου μεταλλικό σε χρώμα χρυσό. Φέρεται πάνω από την δεξιά τσέπη
πουκάμισου του Λυκόπουλου, του Προσκόπου και του Ανιχνευτή, και πάνω
από το διακριτικό καθηκόντων, μέχρις ότου αντικατασταθεί από το σήμα
Προσκόπου Έθνους.

Α4. Χάλκινο Βέλος Προσκόπου:
Βέλος σε χρώμα χαλκού περιγραμμένο από πράσινο φόντο. Φέρεται στο
κέντρο της δεξιάς τσέπης του πουκάμισου και αντικαθίσταται από το διακριτικό
υπ’ αριθμ, (5) (Δ. 40 Χ 40 χιλ.).



Κανονισμός Στολών και Διακριτικών

11

Α5. Ασημένιο Βέλος Προσκόπου:
Βέλος σε χρώμα ασημένιο. Κατά τα λοιπά όπως προηγούμενο διακριτικό.
Αντικαθίσταται από το διακριτικό υπ' αριθμ. (6).

Α6. Χρυσό Βέλος Προσκόπου:
Βέλος σε χρώμα χρυσό. Κατά τα λοιπά, όπως προηγούμενο διακριτικό.
Παραμένει και στη στολή του Ανιχνευτή και αντικαθίσταται από το διακριτικό
του «Προσκόπου του Έθνους». Ή μύτη του βέλους βλέπει στο στέρνο.

Α7. Πρόσκοπος Έθνους:
Εθνόσημο με χρυσές δάφνες και το τριφύλλι ΣΕΠ στη μέση επάνω από το
σήμα. Φέρεται στο κέντρο της δεξιάς τσέπης του πουκαμίσου. ' Από τότε πού
θα αποκτηθεί φέρεται πάντοτε, ακόμα και με στολή Βαθμοφόρου.
(Δ. 40 Χ 40 χιλ.).

Β. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΝ
Β1. Λυκοπούλων:

Φέρεται στο δεξιό μανίκι του πουκάμισου και έχει διαστάσεις 40 Χ 40 χιλ.
Απεικονίζουν τα σήματα των 5 Κύκλων Γνώσεων και Ικανοτήτων (όπως
περιγράφονται πιο κάτω) και έχουν φόντο σέ χρώμα λευκό. Αντικαθίστανται
από τα αντίστοιχα Προσκοπικά.

Β2. Προσκόπων;
Φέρονται στο δεξιό μανίκι του πουκάμισου και έχουν διαστάσεις 40 Χ 40 χιλ.
Απεικονίζουν τα ίδια όπως παραπάνω σήματα σε φόντο χρώματος μπεζ.
Αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα Ανιχνευτικά.

Β3. Ανιχνευτών:
Φέρονται στο δεξιό μανίκι του πουκάμισου και έχουν διαστάσεις 40 Χ 40 χιλ
Απεικονίζουν τα ίδια όπως παραπάνω σήματα με φόντο χρώματος καφέ
ανοιχτό.

Β4. Σήματα Κύκλων Γνώσεων και Ικανοτήτων:
α. Υπαίθριας ζωής: Αντίσκηνο σε χρώμα πράσινο σκούρο.
β. Πνευματικής Καλλιέργειας: Φλόγα σε χρώμα κόκκινο.
γ. Κοινωνικής Συνεργασίας: Χειραψία σε χρώμα καφέ.
δ Σωματικής Αγωγής: Αθλητής σε χρώμα γαλάζιο.
ε. Τεχνικής Δεξιότητας: Γρανάζι σε χρώμα μαύρο.

Τα διακριτικά υπ' αριθμ. (1), (2) και (3) συμπληρώνονται από σειρήτια διαστάσεων
40 Χ 5 χιλ. πού φέρονται κάτω από το κάθε διακριτικό για κάθε μία Αναγνώριση
Προσπάθειας. Έχουν χρώμα πράσινο, μωβ, ασημένιο, και χρυσό ανάλογα αν τα
διακριτικά Αναγνωρίσεως Προσπάθειας έχουν απονεμηθεί από το Τμήμα, την Τ.Ε.,
την Π.Ε. ή την Γ.Ε. αντίστοιχα. Το διακριτικό πού απονέμεται από ανώτερο κλιμάκιο
αντικαθιστά διακριτικό που έχει ήδη απονεμηθεί από κατώτερο.

18. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ
1. Πτυχίο Σχολή Βασικής Εκπαιδεύσεως Βαθμοφόρων:

Πλεκτός δερμάτινος κρίκος δίκλονος για το μαντήλι και τυπωμένο κιτρινωπό
τριφύλλι ΣΕΠ για τη γραβάτα.

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

3. Αρχηγός Εκπαιδευτής και Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων:
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Ιμάντας τριών ή τεσσάρων ξύλινων αναρτημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό
Εκπαιδεύσεως Βαθμοφόρων.

4. Κατασκηνωτικής Τεχνικής Βαθμοφόρων:
Σήμα λευκό πού απεικονίζει αντίσκηνο με έλατο. Φέρεται επάνω από την δεξιά
τσέπη του πουκάμισου.
(Δ. 30 Χ 35 χιλ.).

5. Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους Βαθμοφόρων:
Μεταλλικό «οιακοστρόφιο» χρώμα χρυσό. Φέρεται επάνω από την δεξιά τσέπη
του πουκάμισου. (Δ. 40 χιλ.).

6. Σήμα Πανελλήνιας Ειδικής Εκπαιδεύσεως Βαθμοφ. Αεροπροσκόπων:
Μεταλλικό σήμα πού απεικονίζει κύκλο λευκό και μπλε με χρυσές πτέρυγες.
Φέρεται επάνω από την δεξιά τσέπη του πουκάμισου. (Δ. 27 χιλ.).

7. Σκαπανικής:
Ταινία κίτρινη πού απεικονίζει το τσεκούρι της Σκαπανικής χρώμα καφέ. (Δ. 60 Χ
20 χιλ.). Φέρεται από Ανιχνευτές και Βαθμοφόρους, επάνω από την δεξιά τσέπη
του πουκάμισου.

8. Ναυτοπροσκοπικής Προπαιδεύσεως:
Μεταλλικό σήμα ασημένιο πού απεικονίζει άγκυρα. Φέρεται επάνω από την
δεξιά τσέπη του πουκάμισου.
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