
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΐΐΣ
Έ-1 τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τής Εθνικής Σημαίας, των

Πολεμικών Σημαιών και τοΰ Διακριτικού Σήματος τοΰ
Προέδρου τής Δημοκρατίας».

ΓΙρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τοΰ ύποβαλλομένου νομοσχεδίου σκοπεΐται ή συμ
πλήρωσες τών περί τής Εθνικής Σημαίας καί τών Πολεμι
κών Σημαιών διατάξεων καί ή,συγκέντρωσις τούτων εις ένι- 
αϊον κείμενον, καταργουμένης πάσης άντιθέΤΟυ ή αναγόμενης 
εις Οέιιατα ρυβμιζόμενα^ύπό τοΰ ττροτεινομέ'.ου νόμου δια- 
τάΐεωε. Σκοπεΐται δ’ ωσαύτως Τ^κσ^^ρΠ&ϊς νομοθετικώς 
καί τοΰ Διακριτικού Σήματος τοΰ Προέδρου τής Δημοκρα
τίας. Είδικώτερον :

Διά τοΰ άρθρου I καθορίζονται ή μορφή τής Εθνικής 
Σημαίας τής Ελλάδος, τό χρώμα τών ιστών καί κοντών 
ώς καί λ£·στο;ι1ρζιαί-=ιν£ς. άφορώσαϊ 'εις τά μεγέθη ταύτης 
καί τά ύψη τών ιστών καί κονεαόιτά'νάστήσέώς της.

Διά τοΰ αύτοϋ ώς άνω άρθρουτΐροβλέπεται ή ύπό τών 
Κρατικών έν γένει υπηρεσιών χρησιμοποιώσις ομοιομόρφου 
Σημαίας καί ό τρόπος~κατασκευής αύτώ**

Διά τοΰ άρθρου 2 καθορίζοντίαω_τ^ τής έπάρσεως τής 
’Εθνικής Σημαίας, έπί Δημοσίων.-Ι^&κ<ιστ·Λμάτων, πλοίων 
καί λοιπών Δημοσίων χοίρων, ώε. .-κψιί ςπί οικιών, κατα
στημάτων,.γραφείων χα^^Τ^εί^^6835^τάρέχεται δέ έξου- 
σιοδότησις όπως τό μέγεθος-της -χρη8?».«·οποιουμένης Εθνι
κής Σημαίας υπό Πρεσβευτικών~καμ» Γ1 ροξενικών ’Αρχών 
καθορίζεται ύπό τοΰ 'Υπουργού Εξωτερικών, τών Στρατιω
τικών Μονάδων, 'Υπηρεσιών καί Πολεμικών Πλοίων υπό τού 
'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, τών ’Εμπορικών Πλοίων ύπό 
τού 'Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καί.τών λοιπών Κρατι
κών 'Υπηρεσιών, Δημοτικών καί Κοινοτικών Καταστημάτων, 
’Οργανισμών ή ’Επιχειρήσεων Κοινής Ώφελείας, Συλλόγων, 
’Οργανώσεων κ.λπ. ύπό τοΰ 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται διά τού-αΰτοΰ ώς άνω άρθρου 
προκειμένου περί, τής ’Εθνικής Σημαίας τής φερομένης 
κατά τάς παρελάσεις Συλλόγων, ’Οργανώσεων, Μαθητών 
καί Σπουδαστών. .

Διά τού άρθρου 3 ένσωματούται εις τό Νομοσχέδιον, μέ 
τάς άναγκαιούσας τροποποιήσεις, ή διάταξις τοΰ άρθρου 5 
τού Α.Ν. 198/1967, «περί ύποχρεωτικοΰ σημαιοστολισμού 
τών δημοσίων καταστημάτων, οικιών κ.λπ». κατά τάς δημο
σίας έορτάς καί επισήμους τελετάς, χάριν ένότητος τής σχετι
κής νομοθεσίας.
-. Διά τού άρθρου 4 παρέχεται έξουσιοδότησις εις τον 'Υπουρ
γόν Εθνικής Άμύνης όπως διά Προεδρικού Διατάγματος 
καθορίση τά τών Πολεμικών Σημαιών τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί τού Σώματος Χωροφυλακής.

Διά τού άρθρου 5 παρέχεται έξουσιοδότησις εις τούς 
Υπουργούς Δημοσίας Τάξεως καί ’Εμπορικής Ναυτιλίας 
όπως διά Προεδρικού Διατάγματος καθορίσουν τό μέγεθος 
τής ’Εθνικής Σημαίας τής φερομένης ύπό τής Χωροφυλακής, 
τού Λιμενικού Σώματος, τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τού 
Πυροσβεστικού Σώματος, τό ύψος τού κοντού ταύτης, ώς 
καί πάσαν άναγκαίαν λεπτομέρειαν.

Τό άρθρον 6 άναφέρεται εις τήν απονομήν τιμών καί σεβα
σμού προς τάς Σημαίας έν γένει.

Διά τού άρθρου 7 παρέχεται έξουσιοδότησις εις τον 'Υπουρ
γόν ’Εσωτερικών όπως διά Προεδρικού Διατάγματος καθο
ρίση τό Διακριτικόν Σήμα τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας.

Τό άρθρον 8 προβλέπει άπαραίτητον ποινικήν κύρωσιν, 
έν περιπτώσει παραβάσεως τών διατάξεων τού προτεινομέ- 
νου νομοσχεδίου.

Διά τού άρθρ. 9 προβλέπεται ή κατάργήσις τών ακολούθων 
νομοθετημάτων : α) τού άρθρου 5 τού Ν.Δ. 198/1967 «περί 
τρόπου καθιερώσεως καί τελέσεως δημοσίων έορτών καί

τελετών κ.λπ.», β) τού Ν.Δ. 254/1969 «περί ~ κηζ 
Σημαίας καί τών Πολεμικών Σημαιών,_γ) τού 826/
1971 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων τού .Δ. 254/ 
1969 «περί τής ’Εθνικής καί τών Πολεμικών Σημαιών», 
δ) τού Ν.Δ. 53/1973 «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων 
τού Ν.Δ. 254/1969 «περί τής Εθνικής καί τών Πολεμικών 
Σημαιών», ε) τού άρθρου 1 τού Ν. 48/1975 «περί τής ’Εθνι
κής Σημαίας τής 'Ελλάδος, τού ’Εμβλήματος τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας, τού όρκου τών άναλαμβανόντων δημοσίαν 
έν γένει ύπηρεσίαν, τού τύπου τών σφραγίδων τών Δημοσίων 
’Αρχών καί τών έγγράφων τούτων», στ) τού Π. Δ/τος 515/ 
19/5 «περί ρυθμίσεως λεπτομερειών άφορωσών εις τήν 
μορφήν τής ’Εθνικής Σηυ,αίας τής ' Ελλάδος», καθ’ όσον αί 
διατάξεις τούτων ένετάχθησαν εις τον προτεινόμενον Νόμον, 
ώς καί πάσης .άλλης διατάξεως άντικειμένης_ή αναγόμενης 
εις θέματα ρυθμιζόμενα ύπό τούτου.

Τέλος διά τού άρθρου 10 τίθεται μεταβατική διάταξις, 
περί άντικαταστάσεως τών μέχρι σήμερον χρησιμοποιου- 
μένώνΊΣηΐ1ίαΕών~έ-ντός χρονικού διαστήματος-δύο έτών, προς 
άποφυγήν χρησιμοποιήσεως άνομοιομόρφων Σημαιών έπί 
μακρον χρονικόν διάστημα καί έπιβαρύνσεως τών άσθενεστέ- 
ρων οικονομικών τάξεων, διά τής αμέσου προμήθειας τής 
ύπό τού προς ψήφισιν είσαγομένου νομοσχεδίου, καθοριζο- 
μένης ’Εθνικής Σημαίας.

Ταύτα σκοποΰνται διά τού προτεινομένου νομοσχεδίου, τό 
όποιον έχομε/ τήν τιμήν νά θέσω μεν~ ύπό τήν κρίσιν τής ’Εθνι
κής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν όπως περιβάλη. 
τούτο διά τής ψήφου της.

’Εν Άθήναις τή 4 Αύγούστου 1978 
Οί Υπουργοί

Δικαιοσύνης Εσωτερικών
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ

Οικονομικών
ΑΘΛΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί της Εθνικής Σημαίας, τών Πολεμικών Σημαιών
καί τού Διακριτικού τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας.

' ’ 'Ap-Spov 1.
Εθνική Σημαία.

1. Ή Εθνική Σημαία τής Ελλάδας είναι κυανόλευκος, 
σύγκειται εξ εννέα ίσου πλάτους οριζοντίων ταγών, έξ ών 
αί πέντε (5) κυαναί καί αί τέσσχρες (4) λευκοί ούτως 
ώστε ή ά/ω κ.αί ή κάτω ταινία νά είναι κυαναί, αί ϊέ άλλαι 
εναλλάξ λευκοί καί κυα-/αί.

2. Είς τήν άνω προς τον ιστόν ή κν/τόν γωνίαν υπάρχει 
όρ-θιος λίευκός ΐσοκέραιος σταυρός εκτεινόμενος μέχρι τών 
τεσσάρων πλευρών τού περιέχοντος αυτόν κυανού τετραγώνου 
καταλαμόά/οτ/τος εκ τών άνω προς τά κάτω τρεις ταινίας 
κυανά ς κ/αί δύο λευκός.

3. Τό πλάτες τών κεραιών τού σταυρού είναι ίσον προς τό 
τών ταινιών.

Ή αναλογία τοΰ πλάτους προς τό μήκος· τής σημαίας εί
ναι δύο (2) προς τρία (3), ή δε τής ταινίας προς τό ένατον 
τού πλάτους.

4. Τά μεγέ-θη τής Εθνικής Σημαίας, τά ύψη τών ιστών, 
ώς καί τά όψη τών κοντών άναρτησεώς της έχουν ώς είς 
τόν κατωτέρω παρατι-θέμενον πίνακα:


