
Έπί τοΰ 3-χεΐίον> νόμου «περί τού ’Εμβλήματος τής Ελλη
νικής Δημοκρατίας, τού όρκου των άναλαμδανόντων δημο
σίαν έν γένει υπηρεσίαν, τού ,τύπου των σφραγίδων των Δη
μοσίων ’Αρχών καί των εγγράφων τούτων».
Προς την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Μετά την its τής λαϊκής ετυμηγορίας τής 8 Δεκεμβρίου 
1974 έπίλυσιν, συμφώνως ττρός τάς διατάξεις τής Καταστα
τικής Συντακτικής Πράξεως τής 1 Αύγουστου 1974, τού 
θέ-αατος τής μορφής τού πολιτεύματος και τής άποδοχήςώς 
ταύτης τής άβασιλεύτου δημοκρατίας καθίσταται .αναγκαία ή 
νομοθετική ρύ-θμισις των θεμάτων των άναφερομένων εις. τό 
έμβλημα τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, τον όρκον των άνα
λαμδανόντων δημοσίαν έν γένει υπηρεσίαν καί τάς χρησιμο- 
ποιουμένας δημοσίας σφραγίδας, ώς και τον τύπον των δημο
σίων εγγράφων.

Διά τού όποβαλλομένου σχεδίου νόμου σκοπείται ή ρόθμι- 
σις των ώς άνω θεμάτων καί εΐδικώτερον:

Διά τού άρθρου 1 ορίζεται ώς έμβλημα τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας, κυανούς θυρεός, όστις σχηματίζει αιχμήν εις 
τό μέσον τής κάτω πλευράς αύτού καί φέρει άργυροΰν σταυ
ρόν κατά τό μέσον, περιβάλλεται δέ, κατά τάς πλαγίας 
πλευράς, έκ δύο κλάδων δάφνης διασταυρουμένων ύπό τήν αι
χμήν τής.κάτω πλευράς αύτού. ___  ... __ _________

Διά τού άρθρου 2 καθορίζεται ό όρκος τον οποίον δίδουν 
οι άναλαμδάνοντες αξίωμα ή καθήκοντα, διά τά οποία προ- 
βλέπεται παροχή όρκου.

Διά τού άρθρου 3 τίθεται ή αρχή, διά ;τήν μεταβατικήν 
περίοδον μέχρις ένάρξεως τής ισχύος τού ύπό κατάρτισιν 
Συντάγματος, τής έπ’ όνόματι τού Προέδρου τής Δημοκρα
τίας έκδόσεως των δικαστικών αποφάσεων καί τών λοιπών 
εκτελεστών τίτλων.

Διά τών άρθρων 4 έως καί 6 καθορίζεται ό τύπος τής 
Μεγάλης τού Κράτους Σφραγίδος, τής σφραγίδος τής Βου
λής, τής σφραγίδος τών Δικαστηρίων καί τών σφραγίδων 
τών λοιπών Δημοσίων ’Αρχών καί Υπηρεσιών.

Διά τού άρθρου 7 προδλέπεται ή ρύθμισες τής έν υδα
τογραφία θέσεως τού έθνικοΰ εμβλήματος εις τά διαβατή
ρια.

Διά τοΰ άρθρου 8 καθορίζονται τά θέματα τά σχετιζό- 
μενα πρός τον σφραγικόν χάρτην, τά κινητά έπισήματα, τά 
ειδικά έντυπα καί ταινίας είσπράξεως φόρου καί λοιπάς αξίας 
τού Δημοσίου. Τό δέ άρθρον 9 ορίζει τά στοιχεία άτινα 
δέον νά άναγράφωνται έν έπικεφαλίδι τών πάσης φΰσεως έν
τυπων τών δημοσίων υπηρεσιών.

Διά τού άρθρου 10 καταργείται, άπό τής ένάρξεως ισχύος 
τοΰ ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου πάσα προγενέστερα αντίθε
τος διάταξις.

Τοιούτον είναι τό σχέδκϊν νόμου όπερ ύποβάλλομεν ύπό τήν 
κρισιν τής Βουλής διά τήν ψ-ήφισίν του.

Έν Άθήναις τή 10 Μαΐου 1975

Ό έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί τοΰ 'Εμβλήματος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, τού 

ορκου τών αναλαμδανόντων δημοσίαν έν γένει υπηρεσίαν, τού 
τύπου τών σφραγίδων τών Δημοσίων Άσγών καί τών έγ
γραφων τούτων.

Άρθρον 1.

ί. Τό Έμβλημα τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας συντίθεται 
έκ κυανού θυρεού, σχηματίζοντος -αιχμήν εις τό μέσον τής 
κάτω πλευράς αύτού, φέρει άργυροΰν σταυρόν'κατά τό μέ
σον, περιβάλλεται δέ έξ ολοκλήρου κυκλικώς έκ δύο κλάδων 
δάφνης διασταυρουμένων ύπό τήν αιχμήν τής κάτω πλευράς 
αύτού. ■ . '

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
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2. Τό μήκος τών κατακορύφων πλευρών τού θυρεοΰ“~εΓ-' 
ναι μεΐζον τοΰ μήκους τών οριζοντίων πλευρών αύτού κατά 
τό 1/8 αύτού. -- -----

Άρθρον 2.

1. Ό κατά τάς κειμένας διατάξεις διδόμενος όρκος_τοΰ 
άναλαμδάνοντος οίονδήποτε δηιόσιον άξίωμα ή λειτούργημα 
ή καταλαμδάνοντος οίονδήποτε θέσιν λειτουργού ή υπαλλή
λου έπί σχέσει δημοσίου δικαίου παρά τφ Δηαοσίω ή Όρ- 
γανισμφ Τοπικής Αύτοδιοΐκήσεως ή έτέρφ Νομικώ Προσώ- 
πφ Δημοσίου Δικαίου έχει ώς ακολούθως:

«'Ορκίζομαι νά φυλάττω πίστιν εις τήν Πατρίδα, ύπακοήν 
εις τό Σύνταγμα καί τους νόμους καί νά έκπληρώ εΰσυνει- 
δήτως τά καθήκοντά μου».

2. Έλ τέλει τοΰ κατά τήν προηγουμένην παράγραφον όρ
κου προστίθενται αί κατά νόμον είδικωτερctt διαβεβαιώσεις 
έν σχέσει πρός τά υπηρεσιακά καθήκοντα τοΰ όμνύοντος.

Άρθρον 3.
1. Μέχρις ένάρξεως τής ισχύος τοΰ ύπό κατάρτισιν Συν

τάγματος, αί δικαστικοί άποφάσεις καί άπαντες οί λοιποί 
'εκτελεστοί τίτλοι έκδίδονται και έκτελοΰνται έπ’ όνόματι τοΰ 
Προέδρου τής Δημοκρατίας. _

2. Τά ύπό άλλον τύπον έκδοθέντα μέχρι τής ένάρξεως 
ισχύος τοΰ παρόντος άπόγραφα έκτελεστών έν γένει τίτλων 
παραμένουν ισχυρά καί έκτελοΰνται ώς έχουν.

Άρθρον 4.
1. Ή Μεγάλη τοΰ Κράτους σφραγίς άποτελεί κύκλον 

διαμέτρου 0,06 τοΰ μέτρου, τό κέντρον τοΰ οποίου καταλαμ
βάνει τό κατά τό άρθρον Ί τοΰ παρόντος Έαδλημα, πέοιξ 
δέ αύτού φέρει τάς λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΙΑ».

2. Ή σφραγίς τής Βουλής τών 'ΕΙλλήνων άποτελείται 
έκ δύο επαλλήλων ομοκέντρων κύκλων, ή διάμετρος τοΰ έξω- 
τερικοΰ τών όποιων έχει μήκος 0,045 τοΰ μέτρου. Εις τόν 
έσωτερικόν κύκλον φέρεται τό κατά τό άρθρον 1 τοΰ παρόν
τος έμίληαα, περί τόν δεύτερον δέ κύκλον καί εις τό άνω 
τμήμα α-ύτοΰ αί λέξεις «ΒΟΤΛΗ ΤΩΝ ΕΙΛΛΗΝΩΝ», 
βες τό κάτω μέρος τοΰ κύκλου σχηματίζεται παράστασις 
κιονοκράνου.

Άρθρον 5.
1. Αί σφραγίδες τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, τών Υπουρ

γείων καί Πρεσβειών, τοΰ ’Αρχηγείου τών Έόπλων Δυνά
μεων καί τών 'Αρχηγείων Στρατού, Ναυτικού καί ’Αεροπο
ρίας άποτελοΰνται έκ τριών έπαλλήλων καί ομοκέντρων κύ
κλων, ή διάμετρος τοΰ έξωτερικοΰ τών όποιων είναι μήκους 
0,04 τοΰ μέτρου.

Εις τόν έσωτερικόν κύκλον φέρεται τό κατά τό άρθρον 1 
έμίληχα, περί τόν δεύτερον κύκλον τό όνομα τής οικείας άρ- 
χής. εις δέ τόν εξωτερικόν κύκλον αί λέξεις «ΕΆΛΗΝΠ4Η 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

2. Αί σφραγίδες τών δικαστηρίων άποτελοΰνται έκ τριών 
έπαλλήλων καί ομοκέντρων κύκλων, τών όποιων δ εσωτερι
κός έχει διάμετρον μήκους 0,04 τοΰ μέτρου. Εις τόν έσωτε
ρικόν κύκλον φέρουν τό κατά τό άρθρον 1 τοΰ παρόντος έμ
βλημα, πέριξ αύτού κυκλοτερώς τό όνομα τοΰ δικαστηρίου ή 
τής εισαγγελίκής άρχής εις τήν οποίαν άνήκει ή σφραγίς, 
εις τόν έξωτερικόν δέ κύκλον τάς λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

3. Αί σφραγίδες τών λοιπών άρχών τοΰ Κράτους, τών ’Ορ
γανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, ώς καί τών λοιπών νο
μικών προσώπων ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, άποτελοΰν- 
ται, ομοίως, έκ τριών έπαλλήλων καί ομοκέντρων κύκλων, 
ό έξωτερικός τών όποιων έχει διάμετρον 0,04 τοΰ μέτρου, 
φέρουν έν τφ μέσω αύτών τό κατ’ άρθρον 1 τού παρόντος 
Έμβλημα, πέριξ αύτού κυκλοτερώς τάς λέξεις «ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» καί έν έπαλλήλφ κύκλω εις τό 
άνω μέ τμήμα τό όνομα τής κατά τήν προηγουμένην παράγρα
φον ύπερκειμένης αρχής, κάτω δέ τό όνομα τής ύποκειμένης 
οικείας άρχής. .r.v.:


