
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 

Εττί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί Ταγμάτων ’Αριστεία:».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων.

Βασική άρχή τοϋ Νομοσχεδίου είναι ή επαναφορά εν ισχύι 
ξς -ρό τοϋ δικτακτορικοϋ καθεστώτος τής 21ης Απριλίου 
*6 / ίσχυούσης νομοθεσίας περί Ταγμάτων Αριστεία:, πλην 
ιάς βασικής τροποποιήσεως. ήτις κατέστη αναγκαία, λόγω 
ής έν τω μεταξύ επελΟούση: πολιτειακής_ μεταβολής. HI 
εοποποίησις αΰτη είναι ή καταργησι: τοϋ επι βασιλικοϋ 
αθεστώτος υφισταμένου βασιλικού Τάγματος Γεωργίου τοϋ 
ι καί ή άντικατάστασίς του ΰπο νέου Τάγματος Αριστειας, 
οϋ Τάγματος τής Τιμής, το όποιον λαμβάνει τήν αυτήν 
κριβώς ίεραρχικήν τάξ'.ο μεταξύ των Ταγμάτων, τήν όποιαν 
ίχε κατά τό παρελθόν τό Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου τοϋ A . 
ο Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου τοϋ .V. εϊχεν ήδη καταργηθή 
τί δικτατορίας, κατά τήν τότε έπελθοϋσαν πολιτειακήν 
εταβολ.ήν, είχε δέ άντικατασταθή ύπό τοϋ Τάγματος 
νξίας, τοϋ όποιου ή ΰπαρξις ούδέποτε ύλοποιήθη εις τήν 
ραγματικότητα.

Τό δικτακτορικόν καθεστώς είχε, διά τοϋ Ν.Λ. 179/1973 
Περί Ταγμάτων Άριστείας», εισαγάγει καί άλλας τροπο 
οιήσεις καί καινοτομίας εις τήν ίσχύουσαν νομοθεσίαν περί 
αγμάτων, τροποποιήσεις καί καινοτομίαι αίτινες καταρ- 
οϋνται διά_ τοϋ .παρόντος σχεδίου Νόμου,, πλήν —ής_άν τικα- 
αστάσεως τοϋ Τάγματος τοϋ Γεοιργίου τοϋ Α' διά τοϋ 
άγματος τής Τιμής. Τό Τάγμα τής ’Αξίας, τό όποιον 

πρόκείτο νά άντικαταστήση τό Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου 
οϋ Α' παύει καί τοϋτο υφιστάμενον.

’Επανέρχεται ούτως έν ισχύι εις τό άκαίραιον, ή πρό τοϋ 
967 ίσχύουσα νομοθεσία, πλήν των ανωτέρω λεχθέντων περί 
ντικαταστάσεως τοϋ Βασιλικού Τάγματος Γεωργίου τοϋ Α' 
αί τινων ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων, ώς π.χ. ή 
,ετά θάνατον διατήρησις των διάσημων των τετιμημένων ύπό 
ών κληρονόμων τούτων καί ή κατάργησις τής χρηματικής 
-,αταβολής έκ μέρους των τιμωμένων διά την άπονομήν των 
ιασήμων.

Έν Άθήναις τή 7 ’Ιουλίου 1975

Ό Υπουργός των Εξωτερικών

Λ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

ΣΧΈΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί τών Ταγμάτων Αριστείας.

Άρύρον 1.

1. Τάγματα Άριστείας είναι τα απαρτιζόμενα έκ προσώ- 
ων τιμηύέντων ή τιμωμένων ύπό τής Πολιτείας ϊΓ έπιδει- 
ύείσαν αρετή·/ καί δικαιούμενων νά φέρουν διακριτικά τοϋ 
'άγματος καί τοϋ βαύμοϋ των διάσημα.

2. Τα έν Ελλάδι άν αγ/ωρ ιζόμενχ Τάγματα Άριστείας 
ϊναι κατά ίεραρχικήν τάξιν τά εξής τέσσαρα: α) τό Τάγμα 
:ϋ Σωτήρος. β) τό Τάγμζ τής Τιμής, γ) τό Τάγμα τοϋ 
Όινικος καί δ) τό Τάγαα τής Εϋποιιας.

3. Αρχηγέτης άπά/των τών Ταγμάτων, είναι ό έκάστοτε 
Ίροεδρος τής Δημοκρατίας, εις τόν όποιον ανήκει καί ή έξου- 
,α έντάξεως εις ταϋτα καί απονομής τών οικείων διάσημων 
ά Λ/τος έκδιδομένου προτάσει τού ’Υπουργού επί τών Έξω-

ερικών.

Άρύρον 2.

2. Η ενταξις εις Τάγμα Άριστείας καί ή απονομή τών 
κειων διάσημων, αποτελούν άναγ/ώρισιν καί έπιβράβευσιν 
παιρετων προς τήν Πατρίδα ’Υπηρεσιών ή έξοχου έπιδόσεως 
:ς οίονδήποτε τομέα τής δημοσίας ζωής, σάς έπιστήμας, τά 
ραμματα. τάς τέχνας, τή·/ γεωργία·/, τήν βιομηχανίαν, τό

έμπέριον καί τήν ναυτιλίαν ή ιδιαζουσης :
J.-Ο'.ιας.
2. Αλλοδαποί, δύνανται νά τιμηύώσι δι 

γμα Αριστείας και απονομής τών οικείων 
έξοχο·/ πσοσωπικήν άξια·/ των ή τήν διακεκ 
καί τόν εκδηλωύεντα φιλελληνισμόν των.

: αστηρτρτητος -ευ- _ 

^νταςεως εις Ί α-
:ιάσημων. :ια την 
ριμενην ύεσιν των

Άρύοον 3.

I. Τό Τάγμα το: 
Τάγμα Εϋποιιας ρ: 
των κείμενης προ τ 
ριστείας » ειδικής 
τού πασόντος νομού

Σωτήρος. τό Τάγμα τοϋ Φοίν.κος καί το 
ύμίζοντα: ύπό τής περί ενός έκάστου τού- 
:ϋ Ν.Λ. 179/73 « περί τών Ταγμάτων Α- 
/ομούεσίας εφ’ όσον δεν τροποποιείται διά 

έπαναοερομενης δυνάμει τοϋ παρόντος έν

2. Τό Τάγμα τής Τιμής, δεύτερον κατά τήν ίεραρχικήν 
τάπιν. πεσιλαμόανε: πέντε (5) βαύμούς. κατά τήν άκόλου- 
-Ι/ον κατιοϋσα/ σειρά/:

— τού Μεγαλόσταυρου 
—τού Ανώτερου Ταξιάρχου
— τού Ταξιάρχου
— τοϋ Ιππότου τοϋ Χρυσού Σταυρού καί
— τού Ιππότου τού Αργυρού Σταυρού.
3. Ό τύπος τών διάσημων έκάστου Τάγματος (καί δή 

άπά/των τών βαύμών αυτού), ό τρόπος τού φέρειν αύτά. 
τά χρώματα καί τό πλάτος τών ταινιών, καθορίζονται διά 
Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τοϋ Υπουρ
γού έπί τών Εξωτερικών. 0! ήδη τετιμημένοΐ" δικαιούνται 
νά φέρουν τά άπονεμηύέντα αύτοΐς διάσημα.

Άρύρον 4.

1. Το Τάγμα Γεωργίου τού Α’ καταργ/είται. "Οπου εις τήν 
κειμενην νομούεσία/ προβλέπετα: ενταξις εις τό Τάγμα τούτο 
και απονομή διάσημων αυτού, δύναται νά γίνεται ενταξις εις 
τό Τάγμα Τιμής καί απονομή τών διάσημων τοϋ Τάγματος 
τούτου.

2. Οί έντεταγμένοι εις τό καταργούμενον Τάγμα Γεωργίου 
τοϋ Α’ ΐξακολουθούν νά φέρουν τά άπονεμηύέντα αύτοΐς διά
σημα τού Τάγματος τούτου.

Άρύρον 5.

1. Ούδεαία χρηματική καταβολή ϋο’ οία/δήποτε μορφήν α
παιτείται εκ μέρους τών τιμωμένων, διά τήν ένταξιν αύτών 
εις Ταγμα Αριστείας καί τήν απονομήν αύτοΐς τών διάσημων. 
Διατάξ εις τής κείμενης νομού εσ: ας προβλέπουσαι καταβολή/ 
τελών ή τής δαπάνης κατασκευής τών διάσημων, καταρ- 
γοϋνται.

2. Ο! τετιμημένοι ή έφεξής τιμώμενοι διά τής έντάξεώς 
των εις Τάγμα Άριστείας. δικαιούνται νά φέρουν έφ’ όρου 
ζωής τά άπονεμηύέντα ή άπονεμόμενα αύτοΐς διάσηχα τού οι
κείου Τάγματος, έκπίπτσντες τού δικαιώματος τούτου καΓ δια- 
γραφόμενοι έκ τού μητρώου τοϋ Τάγματος μόνο·/ εις τάς ύπό 
τού Ποινικού Κώδικες ή άλλων νόμων προβλεπομένας περι
πτώσεις ή συνέπεια άποφάσεως τού παρά τώ Ύπουργείω ’Εξω
τερικών Συμβουλίου τών Ταγκάτων Άριστείας ένεκεν συμπε
ριφοράς αύτών τόσον μειωτικής τής ΰπολήψεώς των, ώστε ή 
διατήρησις τής προσγενομένης εις αύτούς τιμής καί ή άνάρτη- 
σις τών άπονεμηύέντων διάσημων νά προκαλή κοινήν δυσφορία/ 
καί ύίγη τό γόητρο·/ τοϋ Τάγματος. Εις περιπτώσεις έκπτώ- 
σεών των. κατά τ’ ανωτέρω ύποχρεοΰνται οϋτοι νά επιστρέφουν 
τά διάστ-αο αφαιρουμενων τούτων εν αρνησει των α/αγ/.αστι-
κως.

3. Μετά τον ύά/ατον τών τετιμημένων τά διάσημα φυλάσ
σονται ύπό τών κληρονόμων τούτων Iπροηγουμένων εις τό δι
καίωμα τούτο έκείνων οίτινες συνεβίουν μετά τού ύα/όντος).

Άρύρον 6.

Συμβούλιο·/ Ταγμάτων Άριστείας.

1. Τό Συμβούλιον Ταγμάτων Άριστείας. συνιστωμενον έπι 
διετεΐ ύητεία δι’ άποφάσεως τοϋ ’Υπουργού τών Εξωτερικών 
άπζρτίζεται έκ δύο Μεγαλοσταύρων ύπ’ αύτοϋ όριζομένων. έκ 
τού Προέδρου τού Συμβουλίου Επικράτειας, έκ τού Προέδρου


