ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΗΜΑΙΕΣ-ΣΗΜΑΤΑ

Σηµαίες - Σήµατα
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ΣΗΜΑΙΕΣ - ΣΗΜΑΤΑ

1. Η Επίσηµη Σηµαία του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου είναι η
καθιερωµένη Σηµαία του Κράτους διαστάσεων 135 εκ. Χ 90 εκ. από
µεταξωτό ύφασµα µε χρυσά κρόσσια µήκους 5 εκ.
Ο ιστός στον οποίο φέρεται έχει χρώµα άσπρο, διάµετρο 3 εκ. και
µήκος 240 εκ. ΣτηΝ κορυφή του κοντού υπάρχει στρογγυλή άσπρη
τάπα.
Στη Σηµαία αναρτούνται οι τιµητικές διακρίσεις (παράσηµα και
µετάλλια) που απονέµονται στο Σ.Π.Κ.
Η Σηµαία φυλάγεται στο γραφείο του Γενικού Εφόρου αναρτηµένη στον
ιστό και ανήκει σε όλους τους Προσκόπους της Κύπρου και κάθε
πράξη τους αντανακλά σ’ αυτή.
2. Η Επίσηµη Σηµαία εµφανίζεται µόνο σε επίσηµες εκδηλώσεις,
παρελάσεις παρατάξεις και διεθνείς εκδηλώσεις, στις οποίες λαµβάνει
µέρος επίσηµα το Σώµα Προσκόπων Κύπρου.
3. Στις επίσηµες εκδηλώσεις, παρελάσεις, παρατάξεις την Επίσηµη
Σηµαία του Σώµατος συνοδεύει η Ελληνική Σηµαία η οποία επίσης
φυλάγεται στο γραφείο του Γενικού Εφόρου, αναρτηµένη σε ιστό
διαµέτρου 3 εκ. και µήκους 240 εκ. Στην κορυφή του ιστού υπάρχει
µεταλλικός σταυρός σε χρώµα χρώµιο λείο.
4. Επίσηµη σηµαία κατά τα οριζόµενα ανωτέρω έχουν και οι Επαρχιακές
Εφορείες.
5. Η παραδοσιακή σηµαία διαστάσεων 90 Χ 90 εκ. µε λευκό σταυρό και
µπλε φόντο µε το έµβληµα του Σ.Π.Κ. στο κέντρο του σταυρού,
διατηρείται ως κειµήλιο, φέρεται στις Προσκοπικές εκδηλώσεις και
τελετές ως Λάβαρο και
επαίρεται κατά τη διάρκεια των
συγκεντρώσεων ή δραστηριοτήτων.
Στις περιπτώσεις που φέρεται σε ιστό, ο ιστός έχει διάµετρο 3 εκ. και
µήκος 240 εκ., σε χρώµα φυσικού ξύλου. Στην κορυφή του ιστού
υπάρχει µεταλλικός σταυρός σε χρώµα χρώµιο λείο.
6. Το Σήµα του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου είναι ορθογώνιο,
διαστάσεων 90 Χ 135 εκ. χρώµατος µπλε µε το έµβληµα του Σώµατος
Προσκόπων Κύπρου στο µέσο.
Ο ιστός στον οποίο φέρεται έχει διάµετρο 3 εκ. και µήκος 240 εκ. σε
χρώµα φυσικού ξύλου και στην κορυφή του ιστού υπάρχει ανάγλυφο το
έµβληµα του Σ.Π.Κ. σε ορείχαλκο.
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Στις παρελάσεις το Σήµα ακολουθεί την επίσηµη σηµαία του Σ.Π.Κ. και
την Ελληνική σηµαία.
7. Σήµατα Επαρχιών:
Είναι κυανού χρώµατος διαστάσεων 90 Χ 90 µε το έµβληµα της
Επαρχίας στο µέσο και το όνοµα της Επαρχίας σε χρώµα κίτρινο από
κάτω (π.χ. Ε.Ε.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ).
Ο ιστός είναι ο ίδιος µε τον ιστό του σήµατος του Σ.Π.Κ.

8. Σήµατα Τοπικών Εφορειών:
Είναι όπως και το σήµα της Επαρχίας µε µόνη διαφορά ότι είναι
χρώµατος πράσινου και το όνοµα της Τ.Ε. κάτω από το έµβληµα (π.χ.
Τ.Ε. ΛΗ∆ΡΑΣ).

9.

∆ιακριτικά Σήµατα Τµηµάτων και Ενωµοτιών:

Το κάθε Προσκοπικό Τµήµα έχει διακριτικό σήµα το οποίο είναι από
µάλλινο ύφασµα, τρίγωνο, καµπυλόγραµµο διαστάσεων 0.80 Χ 0.50
µ.
α. Το διακριτικό σήµα της Αγέλης είναι κίτρινο και φέρει στο µέσο
κεφαλή Λύκου χρώµατος πράσινου. Κάτω από το λύκο, οριζόντια, το
όνοµα της Τοπικής ή
Επαρχιακής Εφορείας µε χρώµα πράσινο
π.χ. ΑΡΩΝΑ ή ΛΑΡΝΑΚΑΣ και στην πάνω εσωτερική γωνία µε
γράµµατα διπλάσιου µεγέθους αναφέρεται
ο αριθµός και η
ειδικότητα του Συστήµατος π.χ. 27 Ν. ή 76 Π. ή 30 Α.
β. Το διακριτικό σήµα της Οµάδας Προσκόπων είναι πράσινο, φέρει
στο µέσο το έµβληµα του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου και ταινία
µε το «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ» κάτω από το έµβληµα χρώµατος κίτρινου.
Κατά τα άλλα φέρει τα ίδια µε το σήµα της Αγέλης αλλά σε χρώµα
κίτρινο.
γ. Το διακριτικό σήµα της Κοινότητας Ανιχνευτών είναι όπως και της
Οµάδας Προσκόπων σε χρώµα καστανόχρωµο.
δ. Το διακριτικό σήµα της Ενωµοτίας είναι από λευκό βαµβακερό
ύφασµα, τρίγωνο, καµπυλόγραµµο, διαστάσεων 0.25 Χ 0.40 µ.
Φέρει στο µέσο το έµβληµα της Ενωµοτίας κατασκευασµένο από
κόκκινο ύφασµα. Για τις Ενωµοτίες Ναυτοπροσκόπων, το έµβληµα
της Ενωµοτίας είναι κατασκευασµένο από µπλε ύφασµα και για τους
Αεροπροσκόπους από ύφασµα γαλάζιο.
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ε. Το διακριτικό σήµα του Οµίλου Ανιχνευτών είναι το ίδιο µε εκείνο της
Ενωµοτίας Προσκόπων, µε το έµβληµα του Οµίλου στο µέσο από
ύφασµα καστανόχρωµο.

10.

Θυρεός ∆ηµοκρατίας
Ο Θυρεός ∆ηµοκρατίας περιλαµβάνει ασπίδα µε περιστέρι στο µέσο
και τη χρονολογία 1960 από κάτω. Την ασπίδα περιβάλλουν 2 κλάδοι
ελιάς ενωµένοι στη βάση. Τα πιο πάνω είναι κεντηµένα πάνω σε
σκούρο µπλε φόντο.

11.

Θυρεοί Επαρχιών
Οι επτά Προσκοπικές Επαρχίες της Κύπρου έχουν χαρακτηριστικούς
Θυρεούς διαστάσεων 5 Χ 5 εκ. όπως πιο κάτω:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Αγρινό κεντηµένο µε µαύρη κλωστή σε κίτρινο φόντο.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Το Φρούριο του Κολοσσιού κεντηµένο µε καφέ κλωστή
σε γαλάζιο φόντο.
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ:

Αρχαία τριήρης κεντηµένη µε κόκκινη κλωστή σε
άσπρο φόντο

ΛΑΡΝΑΚΑ: ∆ενδροστοιχία φοινικόδεντρων σε άσπρο φόντο.
ΠΑΦΟΣ:

Κεφαλή Αφροδίτης µε φόντο κύµατα.

ΚΕΡΥΝΕΙΑ: Σχεδιάγραµµα του λιµανιού της Κερύνειας µε φόντο
κύµατα.
ΜΟΡΦΟΥ:

Τρία πορτοκάλια σε φόντο κίτρινο.
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