
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ : 

 

«ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ» 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ :  

Οι παραστάσεις των διακριτικών σημάτων του Κλάδου Ανιχνευτών είναι σχεδιασμένες σε χρυσοκίτρινο χρώμα 
πάνω σε φόντο από βυσσινί χρώμα, το οποίο αποτελεί και το κατ’ εξοχή χρώμα αναγνώρισης του Κλάδου (κίτρινο 
είναι το αντίστοιχο του Κλάδου Λυκοπούλων και πράσινο του Κλάδου Προσκόπων).  

 

Οι παραστάσεις των διακριτικών σημάτων των απαιτήσεων για τα Πτυχία Τελειοποιήσεως και Δημοκρατίας, πέραν 
από το βυσσινί φόντο περιβάλλονται και από πράσινο πλαίσιο. Εξαίρεση αποτελούν το διακριτικό σήμα για την 
απαίτηση Περιβάλλον που αντί του χρυσοκίτρινου χρώματος η παράσταση της αρκούδας Πάντα είναι στους 
κανονικούς χρωματισμούς του ζώου (μαύρο και άσπρο) καθώς η συγκεκριμένη παράσταση αποτελεί παγκόσμιο 
διακριτικό για την ενασχόληση με το περιβάλλον του Παγκόσμιου Γραφείου της Προσκοπικής Κίνησης και το Πτυχίο 
Τελειοποιήσεως το οποίο είναι σε κυκλικό σχήμα και πέραν από το βυσσινί και το χρυσοκίτρινο φέρει και μαύρο 
χρώμα και το Πτυχίο Δημοκρατίας το οποίο αναπαριστά το θυρεό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πράσινο φόντο. 

 

Αναλυτικά τα σήματα παρουσιάζονται παρακάτω : 

  

Α/Α ΕΙΚΟΝΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. 

 

Ανιχνευτικές 
Επωμίδες 

Οι ανιχνευτικές επωμίδες είναι δύο και 
φέρονται πάνω από τις επωμίδες του 

ανιχνευτικού πουκαμίσου. 
Είναι ορθογώνιου σχήματος με την εσωτερική 

πλευρά να είναι καμπυλόγραμη. 
Διαστάσεις : 13.5εκ. Χ 4.5εκ. 

 
2. 

 

Σήμα Μπερέ 
Σχήμα : Ελλειψοειδές  

Διαστάσεις : 5.5εκ. Χ 4εκ.  

 
3. 

 

Διακριτικά Πρώτου 
και Δεύτερου 

Ομίλου 

Σχήμα : Ορθογώνιο 
Διαστάσεις : 4εκ. Χ 2εκ. 

 
4. 

 

Διακριτικά για τα 
χρόνια υπηρεσίας 

Σχήμα : Ορθογώνιο 
Διαστάσεις : 4εκ. Χ 2εκ. 

 
 
 
 

Παρακάτω ακολουθούν τα διακριτικά σήματα για τις απαιτήσεις των Πτυχίων Τελειοποιήσεως και Δημοκρατίας.  
Όπως ήδη αναφέρθηκε πέραν από το βυσσινί φόντο που έχουν όλα τα διακριτικά του Κλάδου, η παράσταση του 

κάθε διακριτικού περιβάλλεται από πράσινο πλαίσιο. 
Τα διακριτικά αυτά είναι τετράγωνα και η πλευρά τους είναι 3.5εκ. 

 
 



ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
5. 

 

Θρησκεία – 
Πατρίδα 

Ο κίονας. Χαρακτηριστικό δείγμα της ιστορίας 
της πατρίδας μας, αλλά και ένα από τα 

σύμβολα της ομαλής μετάβασης από την 
αρχαία Ελλάδα στην Ελληνορθόδοξη 

παράδοσή μας, αφού στους κίονες που 
στηρίζονταν οι αρχαίοι ναοί συνέχισαν να 

στηρίζονται οι ναοί της Ορθοδοξίας. 
Παράλληλα και στην αρχαία Ελλάδα και στην 

Ορθόδοξη πίστη ο κίονας συμβολίζει τη 
σύνδεση του ουρανού και της γης στην 

προσπάθεια του ανθρώπου για την 
πνευματική του ανύψωση. 

 
6. 

 

Αξίες 
Ο ζυγός. Σύμβολο της Δικαιοσύνης και της 

Ισότητας. 

 
7. 

 

Διεθνείς Σχέσεις 
Χειραψία. Η σιγουριά της προσωπικής 

επαφής, η επισφράγιση μίας συμφωνίας, μίας 
φιλίας. 

 
8. 

 

Ηγεσία 

Δίνοντας το παράδειγμα. Η παράσταση του 
μεγαλύτερου που με το προσωπικό 

παράδειγμα καθοδηγεί τους μικρότερους. 
Όπως μας άφησε ο Ιδρυτής στις 

παρακαταθήκες του «καμία διδασκαλία δε 
συγκρίνεται με το προσωπικό παράδειγμα» 

και «ο Αρχηγός μαθαίνει τους Προσκόπους το 
προσκοπικό παιχνίδι παίζοντάς το ο ίδιος» 

 
9. 

 

Περιβάλλον 

Η αρκούδα Πάντα. Το διεθνές σύμβολο που 
καθιέρωσε το Παγκόσμιο Γραφείο της 
Προσκοπικής Κίνησης για τη συνεχή 

εγρήγορση στην προσπάθεια διατήρησης του 
περιβάλλοντος. Να αφήσουμε αυτόν τον 

κόσμο καλύτερο από ότι τον βρήκαμε.  

 
10. 

 

Ανιχνευτική 
Εξερεύνηση 

Η φωτιά του άστρου, η προσκοπική πυρά…  Η 
χαρακτηριστική εικόνα που θυμόμαστε όλοι 

μετά από μια εξερεύνηση φύσης (μια διήμερη 
ή τριήμερη δράση)… Μετά την κούραση της 

ημέρας όλοι γύρω από τη φωτιά να 
χαλαρώνουμε και να αναπολούμε τα όσα 

κάναμε, τα όσα πετύχαμε και μάθαμε κατά τη 
διάρκεια της δράσης. 

 



11α. 

 

Ανιχνευτές 
Πρόσκοποι 

Τα διακριτικά σήματα για τις Ειδικότητες. 
Έχουν επιλεγεί παραστάσεις που να 
απεικονίζουν τα πεδία δράσης των 

Ανιχνευτών Προσκόπων καθώς και των 
Ανιχνευτών από τις 2 ειδικότητες του Σ.Π.Κ. 

τους Ναυτοπρόσκοπους  
και Αεροπρόσκοπους : 

 
Το κυπριακό έλατο για τους Ανιχνευτές 

Προσκόπους. 
 

Η άγκυρα για τους Ανιχνευτές 
Ναυτοπροσκόπους. 

 
Ένα σχέδιο αεροπλάνου για τους Ανιχνευτές 

Αεροπροσκόπους.  

 
11β. 

 

Ειδικότητα 
Ανιχνευτές 

Ναυτοπρόσκοποι 

 
11γ. 

 

Ειδικότητα 
Ανιχνευτές 

Αεροπρόσκοποι 

 
12. 

 

Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

Το ειδώλιο του Πωμού, χαρακτηριστικό 
δείγμα της κυπριακής λαϊκής τέχνης από τα 
πανάρχαια χρόνια  πλαισιωμένο με φύλλα 

ελαίας ως συμβόλου άρρηκτα δεμένου με την 
κυπριακή ζωή και παράδοση από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

 
13. 

 

Μεγάλη Δράση 
Υπαίθρου 

Το αντίσκηνο. Η στέγη κάθε Προσκόπου στις 
διάφορες διανυκτερεύσεις του στη φύση και 
ειδικότερα σε μια πολυήμερη Μ.Δ.Υ. Πόσες 
αναμνήσεις αλήθεια έχουμε μετά από τόσα 
χρόνια από τις «πάνινες πολιτείες» που από 

το μηδέν δημιουργήσαμε; 

 
14. 

 

Κοινωνική  
Προσφορά 

Η μέλισσα στην κυψέλη. Η μέλισσα ως 
πανάρχαιο σύμβολο της εργατικότητας, της 

ανιδιοτέλειας και της υπηρεσίας για τους 
άλλους προσφέροντας για το κοινό καλό, την 

ευημερία της κυψέλης που δεν είναι άλλη από 
την κοινωνία. 

 
15α. 

 

Δραστηριότητα  
Επιλογής : 

Δημιουργικότητα, 
Τέχνη, 

Καλλιτεχνική 
Έκφραση 

Οι μάσκες της χαράς και της λύπης. Ένα από 
τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του πολιτισμού 

και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Τα 
πανάρχαια απλοϊκά αυτά σχέδια δείχνουν 

τόσο έντονα το κυριότερο χαρακτηριστικό της 
οποιασδήποτε τέχνης (είτε είναι χορός και 

θέατρο, είτε είναι ζωγραφική ή φωτογραφία 
κλπ) που δεν είναι άλλο από την έκφραση.  

 



15β. 

 

Δραστηριότητα   
Επιλογής : 

Τεχνολογία,  
Κατασκευές, 
Καινοτομία 

Το σφυρί και το κλειδί. Όλα ξεκίνησαν με την 
ανακάλυψη της φωτιάς και τη σφυρηλάτηση 
του μετάλλου. Σύμβολο της τεχνολογίας, ο 

Ήφαιστος που με το σφυρί του κτυπά το 
σίδερο στο αμόνι. Σύμβολο της συνέχισης και 
της φανταστικής εξέλιξης της τεχνολογίας που 

επήλθε με τη βιομηχανική επανάσταση και 
συνεχίζεται ραγδαία μέχρι τις μέρες μας το 

κλειδί. Όσο πολύπλοκα και σύγχρονα 
εργαλεία και να χρησιμοποιούμε πάντοτε 

προστρέχουμε στο σφυρί και το κλειδί.    
 

15γ. 

 

Δραστηριότητα  
Επιλογής : 

Περίθαλψη, 
Υπηρεσία, Υγεία 

Ο σταυρός, το έμβλημα που καθιερώθηκε από 
το μεγάλο ανθρωπιστή και ιδρυτή του 

Ερυθρού Σταυρού Ερρίκο Ντυνάν  ως σύμβολο 
της παροχής βοήθειας προς τον πονεμένο 

συνάνθρωπο. 

 
15δ. 

 

Δραστηριότητα  
Επιλογής : 

Ερασιτεχνική 
Ενασχόληση, 
Αθλητισμός 

Η ολυμπιακή φλόγα. Σύμβολο του 
αθλητισμού, της αθλητοπρέπειας , του ευ 
αγωνίζεσθε, αλλά και του «νους υγιής εν 

σώματι υγιεί»  και του κατ’ εξοχή ολυμπιακού 
ρητού «ταχύτερα, ψηλότερα, δυνατότερα» 

 
15ε. 

 

Δραστηριότητα  
Επιλογής : 

Προσκοπική 
Τεχνική 

Το παγκόσμιο προσκοπικό έμβλημα δείγμα 
των τόσων πολλών σημαντικών γνώσεων που 

αποκομίζουμε από τον Προσκοπισμό, 
πλαισιωμένο από τέσσερα ξύλα, τη βασική 
πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί ο Πρόσκοπος 

στις διάφορες δραστηριότητές του.  

 
16. 

 

Πτυχίο  
Τελειοποιήσεως 

Το έμβλημα του Σ.Π.Κ. και το κατ’ εξοχήν 
ανιχνευτικό σύμβολο, η διχάλα, πλαισιωμένα 
με τον κότινο και το ανιχνευτικό ρητό  «ΑΙΕΝ 
ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ». Το «στεφάνωμα» του νικητή. 

Σχήμα: Κύκλος 
Διάμετρος: 5εκ. 

 
17. 

 

Πτυχίο  
Δημοκρατίας 

Ο θυρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας σε 
πράσινο (κυπαρισσί) φόντο. 

Σχήμα: Τετράγωνο 
Μέγεθος Πλευράς: 5εκ. 

 

 


