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ΣΗΜΑΙΕΣ – ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

Άρθρο : 2101. ∆ιακριτικά σηµεία Πολεµικού Πλοίου :
1. Τα διακριτικά σηµεία κάθε Πολεµικού Πλοίου είναι :
α. Η Εθνική Σηµαία.
β. Το Επίσηµο.
γ. Ο Επισείων ή άλλο ∆ιακριτικό Σήµα ∆ιοικήσεως.
2. Το κυανούν χρώµα των Σηµαιών και διακριτικών πρέπει να έχει
ανεξίτηλη απόχρωση όµοια µε εκείνη του υποδείγµατος της Εθνικής Σηµαίας
που τηρείται στο ΓΕΝ.
3. Στις παρούσες ∆ιατάξεις του Π.Ν. ως Πολεµικά Πλοία νοούνται όλα
τα Ελληνικά Πολεµικά ή Βοηθητικά Πλοία ανήκουν στις Ναυτικές πολεµικές
δυνάµεις της χώρας και είναι στελεχωµένα µε προσωπικό που υπάγεται στο
ΓΕΝ.
4. Τα κυβερνώµενα από Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς του Π.Ν.
Πολεµικά Πλοία δεν φέρουν Επισείοντα.

Άρθρο : 2102. ∆ιακριτικά Σηµεία Πολεµικών Πλοίων σε παροπλισµό.
Τα τιθέµενα σε κατάσταση παροπλισµού πλοία στα οποία δεν
τοποθετείται Αξιωµατικός του Π.Ν. ως Κυβερνήτης δεν επαίρουν την Σηµαία
και τα λοιπά διακριτικά των Πολεµικών Πλοίων.

Άρθρο : 2103. ∆ιακριτικά σηµεία των βοηθητικών πλοίων και των επίτακτων
εµπορικών πλοίων.
1. Όλα τα βοηθητικά πλοία του Π.Ν. τα στελεχωµένα µε πληρώµατα του
Π.Ν. ή µε επίτακτο στρατιωτικό προσωπικό, φέρουν τα κανονικά διά τα
Πολεµικά Πλοία διακριτικά σηµεία. Όσα εκ των ανωτέρω κυβερνώνται από
Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωµατικούς ή επίτακτους εξοµοιουµένους προς αυτούς,

δεν φέρουν Επισείοντα.
2. Τα επίτακτα εµπορικά πλοία, εφόσον είναι στελεχωµένα µε πληρώµατα
του Π.Ν. ή τουλάχιστον έχουν Κυβερνήτη Αξιωµατικό εγγεγραµµένο στα
στελέχη του Π.Ν., δύνανται κατόπιν διαταγής του ΓΕΝ να φέρουν οµοίως τα
καθορισµένα διά τα Πολεµικά Πλοία διακριτικά σηµεία.

Άρθρο : 2104. Η Εθνική Σηµαία.
1. Η Εθνική Σηµαία της Ελλάδος είναι κυανόλευκος, σύγκειται από
εννέα ίσου πλάτους οριζόντιες ταινίες, εκ των οποίων οι πέντε κυανές
και οι τέσσαρες λευκές και ούτως ώστε η άνω και η κάτω ταινία να είναι
κυανές οι δε άλλες εναλλάξ λευκές και κυανές.
Εις την άνω προς τον ιστό γωνία υπάρχει λευκός ισοκέραιος Σταυρός
εκτεινόµενος µέχρι των τεσσάρων πλευρών του περιέχοντος αυτόν κυανού
τετραγώνου, το οποίο καταλαµβάνει εκ των άνω προς τα κάτω τρεις ταινίες
κυανές και δύο λευκές.
Το πλάτος των κεραιών του Σταυρού είναι ίσο προς το πλάτος των
ταινιών. Η αναλογία του πλάτους προς το µήκος της Σηµαίας είναι δύο
(2) προς τρία (3), το δε πλάτος της ταινίας είναι ίσο προς το ένατο του
πλάτους της Σηµαίας.
2. Τα µεγέθη της Εθνικής Σηµαίας, τα καθοριζόµενα από τον αυτόν
Νόµον που παρέχει τις λεπτοµέρειες της ως άνω παραγράφου 1, έχουν όπως
στον κατωτέρω παρατιθέµενο πίνακα (διαστάσεις σε εκατοστόµετρα).
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΑ
ΣΗΜΑΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ
1ο 4β 848 432 240
2ο 3Ο 405 270 150
3ο 22 2θ7 ιθθ 110 :>
4ο 14 18θ 128 7Ο
5ο 1Ο 135 θΟ 5Ο
βο 7 θ5 β3 35
7ο 5 ββ 45 25
βο 2 27 18 1Ο
3. Τα Στυλίδα των πλοίων επί των οποίων επαίρεται η Εθνική Σηµαία
και το Επίσηµο, καθώς και οι ιστοί της Σηµαίας των Ναυτικών Υπηρεσιών
Ξηράς, φέρουν στην κορυφή τους σφαίρα λευκή και επί αυτής λευκό Σταυρό,
σε αρµονική αναλογία προς το ύψος του στηλιδίου ή του ιστού.

Άρθρο : 2105. Πολεµική Σηµαία του Π.Ν.
1. Η Πολεµική Σηµαία του Π.Ν. είναι οµοία µε την Εθνική Σηµαία. Στα
Πολεµικά Πλοία του Π.Ν. απονέµεται η Πολεµική Σηµαία η οποία,
χρησιµοποιούµενη κατά την µάχη, είναι η Εθνική Σηµαία 5ου µεγέθους.
2. Ειδικώς στην ξηρά, η Πολεµική Σηµαία του Π.Ν. χρησιµοποιείται
από την Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων και από το Ναυτικό Άγηµα.
3. Η Πολεµική Σηµαία της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων και του Ναυτικού
Αγήµατος είναι όµοιες µε την Εθνική Σηµαία 5ου µεγέθους. Ο τρόπος
κατασκευής αµφοτέρων και των κοντών επί των οποίων φέρονται, έχουν
προσδιορισθεί σε Προεδρικό ∆ιάταγµα "Περί των Πολεµικών Σηµαιών" και
αναφέρεται στο Παράρτηµα "Α", του παρόντος Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο
στο Κεφάλαιο 27 των ∆ιατάξεων Π.Ν.
4. Οι Πολεµικές Σηµαίες χρησιµοποιούνται :
α. Κατά την µάχην. ∆ιά τα Πολεµικά Πλοία Πολεµική Σηµαία διά την
περίπτωση αυτή είναι η Εθνική Σηµαία 5ου µεγέθους.
β. Οσάκις διαταχθεί σε ορκωµοσίες, παρελάσεις, επίσηµες υποδοχές ή
άλλες τελετές. Στο Πολεµικό Ναυτικό χρησιµοποιείται, αναλόγως της
περιπτώσεως, η Σηµαία του Ναυτικού Αγήµατος ή της Σχολής Ναυτικών
∆οκίµων.
5. Μόνιµη ∆ιαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τις ∆ιοικήσεις στις οποίες
τηρείται και φυλάσσεται Σηµαία Ναυτικού Αγήµατος διά χρησιµοποίηση στις
περιπτώσεις συγκροτήσεώς του.
6. Κατά τις επίσηµες παρελάσεις, εφόσον οι ως άνω Σηµαίες της Σχολής
Ναυτικών ∆οκίµων και του Ναυτικού Αγήµατος έχουν τιµηθεί διά παρασήµων
ή µεταλλίων, φέρουν αυτά ανηρτηµένα στον κοντό της Σηµαίας.
Άρθρο : 2106. Επίσηµο των Πολεµικών Πλοίων.
1. Το Επίσηµο των Πολεµικών Πλοίων είναι όµοιο προς το κυανούν
τετράγωνο µετά του λευκού Σταυρού που φέρει η Εθνική Σηµαία στην άνω
εσωτερική γωνία της. Το πλάτος των κεραιών του Σταυρού είναι ίσο µε το
1/5 του όλου πλάτους του Επισήµου.
2. Τα µεγέθη του Επισήµου, ταυτίζονται προς τα µεγέθη του κυανού
τετραγώνου των αντιστοίχου µεγέθους Σηµαιών και καταγράφονται στο
Παράρτηµα "Β" του παρόντος Κεφαλαίου οµού µετά των µεγεθών της Εθνικής
Σηµαίας και των λοιπών διακριτικών σηµάτων προσώπων και ∆ιοικήσεων που
επαίρονται κατά περίπτωση στα Πολεµικά Πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες.
Το Παράρτηµα "Β" ενσωµατώνεται στο Κεφάλαιο 27 των ∆ιατάξεων Π.Ν.

3. Εν όρµω το Επίσηµο επαίρεται στο στηλίδιον του Επισήµου, στο
ακρόπρωρο των Πολεµικών Πλοίων, επαίρεται δε και υποστέλλεται συγχρόνως
µε την Σηµαία. Εν πλώ δεν επαίρεται, εκτός εάν το Πλοίο φέρει µικρό ή
µεγάλο στολισµό, οπότε επαίρεται στην ίδια θέση. Της επάρσεως Επισήµου
δύνανται να εξαιρούνται πλοία που έχουν ειδική κατασκευή µη επιτρέπουσα
την επαρσή του.
4. Το Επίσηµο υποστέλλεται όταν αναρτώνται ιµατισµός ή άλλα
αντικείµενα διά στέγνωση ή αερισµό στο πρόστεγο, επαίρεται δε πάλι µετά
την αποµακρυνσή τους.

Άρθρο : 2107. Επισείων Πολεµικών Πλοίων.
1. Ο Επισείων Πολεµικού Πλοίου, χρώµατος κυανού, έχει σχήµα
ισοσκελούς τριγώνου επιµήκους και φέρει λευκό Σταυρό στη βάση του
τριγώνου. Η αναλογία του κατά τη βάση πλάτους προς το όλο µήκος του
Επισείοντος είναι 1 προς 20 ο δε λευκός Σταυρός αυτού, όρθιος και
ισοκέραιος, απέχει των 3 πλευρών κατά το 1/5 του πλάτους της βάσεως. Το
µήκος των κεραιών του Σταυρού είναι τα 3/5 του πλάτους του Επισείοντος,
το δε πλάτος αυτών είναι το 1/5 της βάσεως.
2. Τα µεγέθη των επισειόντων µε λεπτοµέρειες διαστάσεων των ως άνω
στοιχείων, καθορίζονται στο Παράρτηµα "Β" του παρόντος Κεφαλαίου που
ενσωµατώνεται στο Κεφαλαίο 27 των ∆ιατάξεων Π.Ν.
3. Ο Επισείων µένει συνεχώς, ηµέρα και νύκτα, επηρµένος διά διχήλου
στο επίµηλο του (µεγάλου) ιστού των Πολεµικών Πλοίων, εφ' όσον επί του
πλοίου τούτου δεν είναι επηρµένα :
α. Η Σηµαία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
β. ∆ιακριτικό Σήµα ∆ιοικήσεως Αξιωµατικού του Π.Ν. (πλην του
∆ιακριτικού Σήµατος του Αρχαιοτέρου Κυβερνήτου).
4. Πλην των περιπτώσεων που αναγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο
ο Επισείων ουδέποτε υποστέλλεται ή µετατοπίζεται.
5. Προς αποφυγήν εµπλοκής του µε κεραίες επί του ιστού, δύναται να
επαίρεται βραχύτερος Επισείων από τα µεγέθη του πίνακος του
Παραρτήµατος "Β" του παρόντος Κεφαλαίου που ενσωµατώνεται στο Κεφάλαιο
27 των ∆ιατάξεων Π.Ν.

Άρθρο : 2108. Έπαρση και Υποστολή Σηµαίας επί των Πολεµικών Πλοίων.
1. Η Εθνική Σηµαία επαίρεται επί των Πολεµικών Πλοίων ως ακολούθως:
α. Εν όρµω : Στο πρυµναίο στηλίδιο. ∆ιά πλοία ειδικής κατασκευής τα
οποία στερούνται στηλιδίου ορίζεται ως θέση επάρσεως της Σηµαίας το
κέρας του πρυµναίου ιστού ή του ιστού διά τα µονόστηλα.
β. Εν πλώ : Στο κέρας του ιστού ή, στα δίστηλα πλοία, στο κέρας του
πρυµναίου ιστού και εφ' όσον δεν είναι επηρµένος µικρός ή µεγάλος
στολισµός. Όταν τα πλοία εν πλώ φέρουν µικρό ή µεγάλο στολισµό ή όταν ο
αρχαιότερος ∆ιοικητής κρίνει τούτο αναγκαίο, η Σηµαία επαίρεται και στο
πρυµναίο στηλίδιο.
γ. Κατά την προετοιµασία προς µάχη : Η Πολεµική Σηµαία επαίρεται
στην συνήθη εν πλώ θέση της Σηµαίας.
δ. Κατά την µάχη : Ο Κυβερνήτης φροντίζει ώστε να επαίρεται επί
πλέον της Πολεµικής και δεύτερη Σηµαία σε εµφανή θέση χωρίς να
βλάπτεται η ανάγνωση των ορατών σηµάτων. Σε δίστηλα πλοία η δεύτερη
Σηµαία επαίρεται επί του άλλου ιστού.
2. Η Σηµαία επαίρεται εν όρµω την 0800 ώρα κάθε ηµέρας και
υποστέλλεται µε την δύση του ηλίου ή την 2000 ώρα, όταν ο ήλιος δύει
µετά την ώρα αυτή (Άρθρο ∆Ν 2110). Την ηµέρα της Κυριακής του Πάσχα η
Σηµαία επαίρεται µετά πλήρων τιµών την 0001 ώραν.
Πολεµικά Πλοία του Π.Ν. ορµούντα σε λιµένα ξένου κράτους
συµµορφώνονται µε τις κινήσεις και ώρες επάρσεως και υποστολής του
αρχαιοτέρου Ναυτικού ∆ιοικητού του ξένου λιµένος.
3. Όταν Πολεµικά Πλοία συµπλέουν και όταν συνορµούν σε λιµένα όπου
δεν υπάρχει επί της ξηράς Ναυτική Αρχή ή, και αν υπάρχει, στερείται
σηµατοφορικού σταθµού, τα πλοία ως προς την έπαρση και υποστολή της
Σηµαίας συµµορφώνονται µε τις κινήσεις του πλοίου του αρχαιοτέρου
∆ιοικητού ή του αρχαιοτέρου Κυβερνήτου.
Όταν Πολεµικά Πλοία συνορµούν σε λιµένα όπου εδρεύει Αρχηγείο επί
της ξηράς ή άλλη Ναυτική ∆ιοίκηση που διαθέτει σηµατοφορικό σταθµό, οι
κινήσεις επάρσεως και υποστολής της Σηµαίας ρυθµίζονται υπ' αυτής δι'
όλα τα συνορµούντα, ανεξαρτήτως εάν το πλοίον του αρχαιοτέρου ∆ιοικητού
ή Κυβερνήτου φέρει ∆ιακριτικό Σήµα ανώτερο του επηρµένου στην ξηρά.
4. Εν πλώ, η Σηµαία υποστέλλεται το λυκόφως, όταν δεν υπάρχει αρκετό
φως της ηµέρας ώστε να ειναι ορατή, επαίρεται δε το λυκαυγές µε την
σβέση των πλοικών ή και προ της σβέσεως των πλοικών, όταν το πλοίο
ευρίσκεται πλησίον ξηράς και ιδίως όταν διέρχεται πλησίον γνωστού
φρουρίου, πυροβολείου, παρατηρητηρίου, φάρου ή σηµατοφορικού σταθµού,

υπάρχει δε αρκετό φως ώστε να είναι ορατή.
5. Όταν Πολεµικό Πλοίο απαίρει ή πλέει προς αγκυροβολία/ πρόσδεση
Σηµαντήρα / παραβολή προ της 0800 ώρας ή µετά την υποστολή της Σηµαίας,
επαίρει την Σηµαία στην εν πλω θέση, εάν υπάρχει αρκετό φως, ώστε αυτή
να είναι ορατή. Μετά το πέρας των ως άνω κινήσεων υποστέλλει αυτήν.
6. Όταν στον αυτό όρµο πρόκειται να καταπλεύσει ή αποπλεύσει ξένο
Π. Πλοίο προ της 0800 ώρας της επάρσεως ή µετά την υποστολή και εφ' όσον
υπάρχει ικανός φωτισµός ώστε να διακρίνεται η Σηµαία, αυτή επαίρεται
προσωρινά µέχρις ότου το ξένο Π. Πλοίο αγκυροβολήσει ή αποµακρυνθεί. Εάν
εξ αυτού, το πρωί, η Σηµαία παραµένει επηρµένη και πλησιάζει η κανονική
ώρα επάρσεως, η Σηµαία υποστέλλεται µε το παράγγελµα "Ώρα Σηµαίας" και
επαίρεται την 0800 οπότε και αποδίδονται οι κανονικές τιµές προς την
Σηµαία.
7. Η υποστολή της Σηµαίας από την εν όρµω θέση της (πρυµναίο
στηλίδιο) και του Επισήµου (πρωραίο στηλίδιο) και η έπαρση της Σηµαίας
στο κέρας του ιστού, (αλλαγή Σηµαιών) οπότε το πλοίο θεωρείται εν πλώ,
γίνεται µε την ανάσπαση της άγκυρας ή µε την λύση του τελευταίου κάλου
από τον σηµαντήρα, προβλήτα, δεξαµενή ή άλλο πλοίο εν όρµω, όπου το
πλοίο ήταν προσδεµένο.
8. Η υποστολή της Σηµαίας από την θέση εν πλώ (κέρας του ιστού) και
η έπαρση αυτής και του Επισήµου στο πρυµναίο και πρωραίο στηλίδιο
αντιστοίχως, (αλλαγή Σηµαιών) οπότε το πλοίο θεωρείται εν όρµω, γίνεται
µε την πόντιση της αγκύρας ή µε την πρόσδεση του πρώτου κάλου σε
σηµαντήρα, προβλήτα, δεξαµενή ή πλευρά άλλου πλοίου εν όρµω.
Άρθρο: 2109. Έπαρση και Υποστολή Σηµαίας σε Ναυτικές Υπηρεσίες Ξηράς.
1. Οι Υπηρεσίες ξηράς οι οποίες επαίρουν Σηµαία ορίζονται σε Μόνιµη
∆ιαταγή του ΓΕΝ, ώστε σε κάθε Ναυτική περιοχή να επαίρεται µια Σηµαία.
2. Στην περιοχή του Ναυστάθµου Σαλαµίνος επαίρονται δύο Σηµαίες, η
µια στον σηµατοφορικό σταθµό του Ναυστάθµου όπου και το Σήµα ∆ιοικήσεως
αυτού και η άλλη στο Αρχηγείο Στόλου, το Σήµα ∆ιοικήσεως του οποίου
επαίρεται πάντοτε επί πλοίου του.

Άρθρο : 2110. Τρόπος επάρσεως και υποστολής της Σηµαίας. (Σχετικά
άρθρα ∆Ν 2108 ∆Ν 2208).
1. Τα παραγγέλµατα διά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας είναι :
α. "Ώρα Σηµαίας".
β. "Προς έπαρση Σηµαίας ή Υποστολή Σηµαίας Προσοχή".
γ. "Αίρε ή Υπόστειλον".
δ. "Εξακολουθήσατε".
2. Οι κινήσεις που λαµβάνουν χώρα έχουν ως εξής :
α. Πέντε λεπτά προ της καθωρισµένης ώρας δια την έπαρση ή υποστολή
της Σηµαίας, επαίρεται τελείως στο ακροκέραιο του Σηµατοφορικού Σταθµού
ή από το πλοίο του Αρχηγού, αρχαιοτέρου ∆ιοικητού ή Κυβερνήτου το
καθοριζόµενον από το Σηµατολόγιο προειδοποιητικό σήµα και ο επί της
γεφύρας ή στο Σηµατοφορικό Σταθµό σηµατωρός υπηρεσίας εκφωνεί από το
µεγαφωνικό σύστηµα ανακοινώσεων το γενικό προειδοποιητικό παράγγελµα
"ώρα Σηµαίας" δις.
Τα συνορµούντα υποσηµαίνουν και εκτελούν όλα τα υπό του παρόντος
άρθρου καθοριζόµενα.
Με το παράγγελµα "Ώρα Σηµαίας" οι καθωρισµένοι εκ των προτέρων διά
την έπαρση της Σηµαίας και του Επισήµου άνδρες µεταβαίνουν στις θέσεις
τους και προετοιµάζουν την έπαρση ή υποστολή της Σηµαίας και του
Επισήµου.
Επίσης, οι άνδρες φρουράς και, εκεί όπου διατίθενται, η Μουσική και
οι σαλπιγκτές, µεταβαίνουν στη θέση τους.
β. ∆εκαπέντε δευτερόλεπτα προ της καθωρισµένης ώρας διά την έπαρση ή
υποστολή της Σηµαίας, ο σηµατωρός υπηρεσίας στη γέφυρα εκφωνεί από το
µεγαφωνικό σύστηµα ανακοινώσεων το γενικό παράγγελµα "προς έπαρση
Σηµαίας προσοχή" ή "προς υποστολή Σηµαίας προσοχή" και συγχρόνως οι
συρικτές (ή σαλπιγκτές) συρίζουν (ή σαλπίζουν) το σύριγµα (ή σάλπισµα)
της "Προσοχής". Με το παράγγελµα αυτό όλοι οι ευρισκόµενοι επί των
καταστρωµάτων ως και κάθε πρόσωπο ευρισκόµενο εν όψει της Σηµαίας,
στρέφουν µέτωπο προς αυτή, λαµβάνουν την στάση της προσοχής και τηρούν
σιγή, χαιρετούν δε στρατιωτικώς εάν φέρουν πηλήκιον ή πηλίσκο και είναι
εν όψει της Σηµαίας.
γ. Την ακριβή ώρα επάρσεως ή υποστολής της Σηµαίας, ο σηµατωρός
υπηρεσίας στη γέφυρα εκφωνεί από το µεγαφωνικό σύστηµα ανακοινώσεων το
παράγγελµα "αίρε" ή "υπόστειλον", ενώ υποστέλλεται συγχρόνως το σχετικό
προειδοποιητικό σήµα του σηµατολογίου.

Με το παράγγελµα αυτό η Σηµαία και το Επίσηµο αίρονται ή
υποστέλλονται µε βραδύ ρυθµό, ενώ συγχρόνως αποδίδονται οι τιµές που
καθορίζονται στο άρθρο ∆Ν 2208.
Ο ρυθµός επάρσεως ή υποστολής της Σηµαίας και του Επισήµου στα
στηλίδια ρυθµίζεται, ώστε το πέρας της επάρσεως ή υποστολής τους να
συµπίπτει µε το πέρας της ανακρούσεως από την Μουσική ή του (Σαλπιγκτές
του Εµβατηρίου της Σηµαίας ή του αντιστοίχου ειδικού συρίγµατος του
"αίρε/υπόστειλον" των συρικτών.
δ. Οταν περατωθεί η έπαρση ή η υποστολή της Σηµαίας και οι
αποδιδόµενες σε αυτήν τιµές του άρθρου ∆Ν 2208, ο σηµατωρός εκφωνεί το
παράγγελµα "εξακολουθήσατε" και οι συρικτές ή σαλπιγκτές το
επαναλαµβάνουν διά του ειδικού συρίγµατος ή σαλπίσµατος.
3. Όταν, λόγω πένθους, διαταχθεί όπως η Σηµαία µείνει µεσίστιος και
καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας, τότε :
α. Κατά την έπαρση Σηµαίας, η Σηµαία και το Επίσηµο επαίρονται
τελείως και αµέσως υποστέλλονται µεσιστίως.
β. Κατά την υποστολή Σηµαίας και µε το παράγγελµα "προς υποστολή
Σηµαίας Προσοχή" η Σηµαία και το Επίσηµο επαίρονται τελείως και
υποστέλλονται κατόπιν κανονικά.
4. Τα αυτά ως άνω παραγγέλµατα τηρούνται και από τις Ναυτικές
Υπηρεσίες που επαίρουν Σηµαία επί του ιστού.
5. Πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες που τυχόν δεν διαθέτουν µεγαφωνικό
σύστηµα ανακοινώσεων, µεταδίδουν τα ως άνω καθοριζόµενα παραγγέλµατα
διά φορητών µεγαφωνικών συστηµάτων ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν,
µεταδίδουν τα παραγγέλµατα διά ζώσης και τα καθιερωµένα συρίγµατα άνευ
µεγαφώνου.
Άρθρο 2111 : Έπαρση και Υποστολή Σηµαίας στα εφόλκια Πολεµικών Πλοίων
και στα πλωτά µέσα.
1. Η Σηµαία στα εφόλκια Πολεµικών Πλοίων και πλωτά µέσα γενικώς
επαίρεται στο στηλίδιο της πρύµνης, στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α. Στους Ελληνικούς λιµένες και όρµους :
(1) Τις Κυριακές και τις καθοριζόµενες από τις εν ισχύει διαταγές του
ΓΕΝ εορτές, σε όλα τα εφόλκια πλοίων και πλωτά µέσα ευρισκόµενα στην
θάλασσα από της επάρσεως µέχρι της υποστολής της Σηµαίας.
(2) Στα εφόλκια και πλωτά µέσα που φέρουν ∆ιακριτικά Σήµατα

∆ιοικήσεως ή Επισείοντα ή επί των οποίων επιβαίνουν Αρχαί δι' επίσηµη
επίσκεψη.
(3) Κατά την εκτέλεση δροµολογίου προς και από ξένα Π.Πλοία ηµέρα
και νύκτα.
(4) Όταν τα πλοία ή οι Ν.Υπηρεσίες όπου ανήκουν φέρουν µικρό ή
µεγάλο στολισµό.
β. Σε ξένους λιµένες και όρµους :
(1) Κατά τις ίδιες περιπτώσεις όπως και τους Ελληνικούς λιµένες και
όρµους.
(2) Σε κάθε εφόλκιο που αποµακρύνεται από το πλοίο από της επάρσεως
µέχρι της υποστολής της Σηµαίας.
2. Κάθε εφόλκιο ή πλωτό µέσο που µεταφέρει λείψανο επαίρει την
Σηµαία αυτού µεσίστιον.
3. Όταν επί του πλοίου ή στην Ναυτική Υπηρεσία η Σηµαία είναι
µεσίστιος, τα εφόλκια και τα πλωτά µέσα αυτών, εάν πρέπει να φέρουν
Σηµαίαν ως ανωτέρω, επαίρουν την Σηµαία τους µεσίστιον.
4. Οταν εφόλκια ιστιοπλοούν και πρέπει κατά τα ανωτέρω να φέρουν
Σηµαία, αυτή επαίρεται στο ακροκέραιο της πρυµναίας κεραίας. Τα
ιστιοπλοικά πλοία του Π.Ν. σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες ή όταν εκτελούν
πλόες στην ανοικτή θάλασσα φέρουν την Σηµαία εν πλω και εν όρµω,
σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του άρθρου ∆Ν 2108.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Αρχαιότερος ∆ιοικητής δύναται κατά
την κρίση του να διατάξει ό,τι αφορά στην έπαρση της Σηµαίας επί των
εφολκίων.
6. Οι Σηµαίες που επαίρονται στα εφόλκια και πλωτά µέσα εν γένει
είναι 6ου ή 7ου µεγέθους καθοριζόµενα διά διαταγής του Αρχηγού,
∆ιοικητού Ν.∆υνάµεως ή του οικείου Ναυτικού Συγκροτήµατος (βλ. µεγέθη
στο Παράρτηµα "Β" αυτού του Κεφαλαίου το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27
των ∆ιατάξεων Π.Ν.).
Άρθρο : 2112. ∆ιατάξεις που αφορούν την χρήση της Εθνικής Σηµαίας.
Από τον σχετικό Νόµο που καθορίζει τα αφορώντα στην Εθνική Σηµαία
και τον προς αυτή οφειλόµενο σεβασµό επισηµαίνονται τα ακόλουθα :
α. Στην ηµεδαπή και σε περιπτώσεις που η Εθνική Σηµαία επαίρεται
στον αυτό χώρο ή κτίρια µε Σηµαίες άλλων κρατών, οι Σηµαίες των άλλων
κρατών πρέπει να είναι των ίδιων διαστάσεων και να επαίρονται επί άλλων

ιστών ή κοντών του αυτού ύψους και µήκους προς των της Εθνικής Σηµαίας.
Στην περίπτωση αυτή η Εθνική Σηµαία τίθεται στο δεξιό των λοιπών
Σηµαιών.
β. Στην αλλοδαπή σε συµµαχικά Στρατηγεία ή κατά την εκτέλεση διεθνών
αγώνων, συνεδρίων ή τελετών, οι διαστάσεις της Σηµαίας, το ύψος του
ιστού και το µήκος του κοντού είναι τα αυτά µε τα του αντιστοίχου
Κράτους.
γ. Στην περίπτωση παρελάσεως στην ηµεδαπή :
(1) Με άλλες Σηµαίες επί γραµµής µετώπου η Εθνική Σηµαία τίθεται στο
δεξιό των άλλων Σηµαιών.
(2) Με λάβαρα, τίθεται εµπρός και στο µέσον αυτών.
δ. Σε περιπτώσεις :
(1) Στολισµού προθήκης ή τοίχου αιθούσης µε εκτυλιγµένη την Σηµαία,
τοποθετείται µε τον Σταυρό αριστερά διά τον αντικρύζοντα αυτήν.
(2) Στολισµού αιθούσης διαλέξεων διά Σηµαίας επί κοντού, αυτή
τοποθετείται στο δεξιό του οµιλητού.
(3) Καλύψεως σωρού διά της Σηµαίας, ο Σταυρός τίθεται στην κεφαλή
αυτής.
ε. Η Εθνική Σηµαία :
(1) ∆εν ανακρεµάται επί εξωστών ή παραθύρων.
(2) ∆εν φέρει επ' αυτής τα ∆ιακριτικά οργανώσεων, οργανισµών,
συλλόγων, σχολών ή ιδρυµάτων ή οποιαδήποτε παράσταση.
(3) ∆εν χρησιµοποιείται διά να καλύψει προτοµές ή, αγάλµατα. Στην
περίπτωση αυτή δύναται να χρησιµοποιηθεί ύφασµα µε τα Εθνικά χρώµατα. Η
απαγόρευση αυτή ισχύει παροµοίως και δια την κάλυψη τραπεζών διαφόρων
τελετών.
(4) ∆εν χρησιµοποιείται δι' οποιοδήποτε διαφηµιστικό ή εµπορικό
σκοπό.
(5) ∆εν απορρίπτεται στα άχρηστα, αλλά σε αντικατάστασή της λόγω
παλαιότητος καταστρέφεται κατά προτίµηση διά πυράς σε κατάλληλο χώρο.

Άρθρο : 2113. ∆ιακριτικόν Σήµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
1. Το ∆ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας αποτελείται από
κυανό ύφασµα σχήµατος τετραγώνου το οποίο φέρει στο µέσον και στις δύο
όψεις αυτού όρθιο, ισοκέραιο, αργυρό Σταυρό ο οποίος σχηµατίζει αιχµή
στο µέσον του κάτω άκρου της καθέτου κεραίας αυτού.
Τα εκατέρωθεν του Σταυρού τµήµατα φέρουν το αυτό µετά του υφάσµατος
χρώµα, διαχωριζόµενα µε χρυσοκίτρινη ταινία η οποία περιβάλλεται εξ
ολοκλήρου κυκλικά από δύο κλάδους δάφνης χρυσοκίτρινου χρώµατος,
διασταυρωµένους κάτω από την αιχµή του κάτω άκρου της καθέτου κεραίας
του Σταυρού.
2. Το ∆ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κατασκευάζεται
από κατάλληλο ύφασµα ανεξίτηλου χρώµατος, απαγορευοµένης της
χρησιµοποιήσεως ∆ιακριτικών Σηµάτων εφθαρµένων ή αποχρωµατισµένων.
3. Τα µεγέθη του ∆ιακριτικού Σήµατος του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
είναι τέσσερα και οι αντίστοιχες διαστάσεις µήκους και πλάτους των
κεραιών του Σταυρού, όπως έχουν καθορισθεί από σχετικό Προεδρικό
∆ιάταγµα, εµφαίνονται στο Παράρτηµα "Β" του παρόντος Κεφαλαίου, το
ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ∆ιατάξεων Π.Ν.
4. Το ∆ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας επαίρεται υπό των
Πολεµικών Πλοίων, οσάκις επιβαίνει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, επ'
αυτών και υπό των Ν. Υπηρεσιών, οσάκις τις επισκέπτεται, ως ακολούθως :
α. Υπό των Πολεµικών Πλοίων επαίρεται στο επίµηλο του (µεγάλου)
ιστού.
β. Υπό των Ναυτικών Υπηρεσιών που διαθέτουν ιστόν, στο επίµηλο του
ιστού. Σε Ναυτικές Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν ιστόν αλλά µόνον κοντό,
το ∆ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας επαίρεται σε άλλο
κοντό, τοποθετούµενο δι' αυτόν τον σκοπό πλησίον του κοντού της Εθνικής
Σηµαίας.
5. Οταν επαίρεται το ∆ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
υποστέλλεται κάθε άλλο ∆ιακριτικό Σήµα και Σήµα ∆ιοικήσεως, ως και ο
Επισείων των Πολεµικών Πλοίων. Επίσης υποστέλλεται και ο τυχόν
επηρµένος µικρός ή µεγάλος Στολισµός.
6. Κατά την νύκτα, το επηρµένο ∆ιακριτικό σήµα του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας φωτίζεται, εάν τούτο είναι δυνατόν, µε ισχυρό φανό.
7. Σε περίπτωση συγχρόνου παρουσίας επί Πολεµικού Πλοίου ή σε
Ναυτική Υπηρεσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και ξένου Αρχηγού
Κράτους, πρέπει να υψώνονται αµφότερα τα ∆ιακριτικά Σήµατα αυτών
παραπλεύρως στον ίδιο ιστό.

Άρθρο : 2114. ∆ιακριτικό Σήµα του Πρωθυπουργού.
1. Το ∆ιακριτικό Σήµα του Πρωθυπουργού είναι παρόµοιο προς το
Επίσηµο (Βλέπε όρθρο ∆Ν 2107) µε την διαφορά ότι το άνω παρά τον ιστό
τετράγωνο σύγκειται από επτά ίσου πλάτους ταινίες παράλληλες προς την
διαγώνιο που ενώνει τα άκρα του Σταυρού. Η µεσαία ταινία είναι λευκή,
οι δε υπόλοιπες κυανές λευκές εναλλάξ.
2. Τα µεγέθη του ∆ιακριτικού Σήµατος του Πρωθυπουργού είναι τέσσερα
(4) και εµφαίνονται στο Παράρτηµα "Β" αυτού του Κεφαλαίου, το
ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ∆ιατάξεων Π.Ν.
3. ∆ίστηλο πλοίο επί του οποίου επιβαίνει ο Πρωθυπουργός επαίρει
στο επίµηλο του µεγάλου ιστού το ∆ιακριτικό Σήµα αυτού, και το τυχόν
υπάρχον σήµα ∆ιοικήσεως παραµένει επηρµένο στον έτερο ιστό.
Στα µονόστηλα πλοία, το ∆ιακριτικό Σήµα τούτο επαίρεται στο επίµηλο
του ιστού, παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος ∆ιακριτικού Σήµατος ∆ιοικήσεως.
Εάν το επίµηλο δεν υποδέχεται δύο σήµατα, το ∆ιακριτικό Σήµα του
Πρωθυπουργού επαίρεται σε τούτο και το ∆ιακριτικό Σήµα ∆ιοικήσεως σε
άλλη κατάλληλη θέση.

Άρθρο : 2115. ∆ιακριτικό Σήµα Υπουργού ή Αναπληρωτού ή Υφυπουργού
Εθνικής Αµύνης.
1. Το ∆ιακριτικό Σήµα του Υπουργού Εθνικής Αµύνης (το αυτό διά τον
Αναπληρωτή ή Υφυπουργό Εθνικής Αµύνης) είναι παρόµοιο µε το Επίσηµο, µε
την διαφορά ότι τα παρά τον ιστό τετράγωνα σύγκεινται από επτά ίσου
πλάτους ταινίες έκαστο, τριών λευκών και τεσσάρων κυανών εναλλάξ, των
κυανών αρχοµένων από την πλησιέστερη προς το κέντρο του Σταυρού γωνία
των τετραγώνων. Η διεύθυνση (κλίση) των ταινιών είναι κάθετος προς την
διαγώνιο του ∆ιακριτικού Σήµατος που διέρχεται από το αντίστοιχο
τετράγωνο.
2. Τα µεγέθη του ∆ιακριτικού Σήµατος του Υπουργού Εθνικής Αµύνης
είναι τέσσερα (4) και εµφαίνονται στο Παράρτηµα "Β" αυτού του
Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ∆ιατάξεων Π.Ν.
3. ∆ίστηλο πλοίο επί του οποίου επιβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης
(ή ο Αναπληρωτής ή Υφυπουργός Εθνικής Αµύνης) επαίρει στο επίµηλο του
µεγάλου ιστού το ∆ιακριτικό Σήµα αυτού και το τυχόν υπάρχον σήµα
∆ιοικήσεως παραµένει επηρµένο στον έτερο ιστό.
Στα µονόστηλα πλοία, αυτό το ∆ιακριτικό Σήµα επαίρεται στο επίµηλο
του ιστού, παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος ∆ιακριτικού Σήµατος ∆ιοικήσεως.
Εάν το επίµηλο δεν υποδέχεται δύο σήµατα, το ∆ιακριτικό Σήµα του

Υπουργού Εθνικής Αµύνης επαίρεται σε τούτο και το ∆ιακριτικό Σήµα
∆ιοικήσεως σε άλλη κατάλληλη θέση.
Άρθρο : 2116 β. ∆ιακριτικό Σήµα του Α/ΓΕΕΘΑ.
1. Το ∆ιακριτικό Σήµα του Α/ΓΕΕΘΑ είναι τετράγωνο µε τρεις ίσου
πλάτους οριζόντιες λωρίδες, χρώµατος εκ των άνω προς τα κάτω βαθέως
κυανού, ερυθρού και ανοικτού κυανού (ΡΑΦ). Οι έγχρωµες οριζόντιες
λωρίδες διαχωρίζονται από λευκή λωρίδα µεταξύ τους.
Φέρει πέντε (5) λευκούς αστέρες σε σχήµα Σταυρού µε τον κεντρικό
αστέρα στο κέντρο του ∆ιακριτικού Σήµατος.
2. Τα µεγέθη του ∆ιακριτικού Σήµατος του Α/ΓΕΕΘΑ, και τα διά το κάθε
µέγεθος αντίστοιχο πλάτος των λωρίδων και των διαχωριστικών λευκών
λωρίδων εµφαίνονται στο Παράρτηµα "Β" το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27
των ∆ιατάξεων Π.Ν.
3. ∆ίστηλο πλοίο επί του οποίου επιβαίνει ο Α/ΓΕΕΘΑ επαίρει στο
επίµηλο του µεγάλου ιστού το ∆ιακριτικό Σήµα αυτού, και το τυχόν
υπάρχον Σήµα ∆ιοικήσεως παραµένει επηρµένο στον έτερο ιστό.
Στα µονόστηλα πλοία, αυτό το ∆ιακριτικό Σήµα επαίρεται στο επίµηλο
του ιστού, παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος ∆ιακριτικού Σήµατος ∆ιοικήσεως.
Εάν το επίµηλο δεν υποδέχεται δύο σήµατα, το ∆ιακριτικό Σήµα του Α/
ΓΕΕΘΑ και το τυχόν υπάρχον ∆ιακριτικό Σήµα ∆ιοικήσεως επαίρονται
παραπλεύρως σε κατάλληλη θέση.
Άρθρο : 2117. ∆ιακριτικά Σήµατα ∆ιοικήσεως. Γενικές περί αυτών διατάξεις.
1. Τα ∆ιακριτικά Σήµατα ∆ιοικήσεως δεν δύναται να επαρθούν επί
Πολεµικών Πλοίων, Υπηρεσιών ξηράς, εφολκίων ή οχηµάτων παρά µόνον από
τους Αξιωµατικούς οι οποίοι τοποθετούνται στις ∆ιοικήσεις βάσει των
ισχυουσών ∆ιατάξεων και όπως προβλέπεται από τις παρούσες ∆ιατάξεις του
Π.Ν.
2. Τα ∆ιακριτικά Σήµατα ∆ιοικήσεως µένουν επηρµένα επί των πλοίων,
των δε δικαιουµένων ∆ιοικήσεων στην ξηρά σε κατάλληλο ιστό Ναυτικής
περιοχής, καθ' όλο το διάστηµα της ∆ιοικήσεως κατά την ηµέρα και την
νύκτα, εκτός των περιπτώσεων µεταφοράς των, σύµφωνα µε την κατωτέρω
παράγραφο 7.
3. Όλα τα ∆ιακριτικά Σήµατα ∆ιοικήσεως επί πλοίων επαίρονται στο
επίµηλο του (πρωραίου) ιστού. (∆ιά περιπτώσεις συνυπάρξεως µετά άλλων
∆ιακριτικών Σηµάτων βλ. άρθρα ∆Ν 2114, ∆Ν 2115 και ∆Ν 2116).
4. Οταν επί Πολεµικού Πλοίου επαίρεται ∆ιακριτικό Σήµα ∆ιοικήσεως

κάθε τυχόν επηρµένο κατώτερο ∆ιακριτικό Σήµα ∆ιοικήσεως ως και ο
Επισείων του Πολεµικού Πλοίου, υποστέλλονται.
5. Πλην της περιπτώσεως της επάρσεως του ∆ιακριτικού Σήµατος του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, τα ∆ιακριτικά Σήµατα ∆ιοικήσεως ουδέποτε
υποστέλλονται ή µετατοπίζονται λόγω στολισµού ή χαιρετισµού. (∆ιά
περιπτώσεις συνυπάρξεως µετ' άλλων ∆ιακριτικών Σηµάτων βλ. άρθρα ∆Ν
2114, ∆Ν 2115 και ∆Ν 2116)
6. Ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης, µε πρόταση του Α/Γ- ΕΝ, δύναται να
επιτρέψει σε Ανώτατο Αξιωµατικό ή Πλοίαρχο ∆ιοικητή Οµάδος πλοίων,
δικαιούµενο ∆ιακριτικού Σήµατος ∆ιοικήσεως επί πλοίου, να επαίρει το
αυτό ∆ιακριτικό σήµα και σε Υπηρεσία ξηράς που υπάγεται σε αυτόν.
7. Οι δικαιούµενοι ∆ιακριτικού Σήµατος ∆ιοικήσεως ανώτατοι
Αξιωµατικοί και οι ανώτεροι Αξιωµατικοί ∆ιοικητές Οµάδος ή Μοίρας
Πλοίων επαίρουν το ∆ιακριτικό Σήµα της ∆ιοικήσεώς τους επί του διά
διαταγής του ΓΕΝ καθορισθέντος πλοίου της Ναυτικής τους ∆υνάµεως και
µεταφέρουν τούτο πρόσκαιρα επί κάθε πλοίου της Ναυτικής τους ∆υνάµεως,
όταν επιβαίνουν επισήµως είτε δι' επίσκεψη ή δι' επιθεώρηση ή δι'
εκτέλεση πλου. (βλ. άρθρο ∆Ν 0411). Ταυτόχρονη επίδειξη ∆ιακριτικού
Σήµατος ∆ιοικήσεως από περισσότερα του ενός Π.Πλοία ή Ν.Υπηρεσίες δεν
επιτρέπεται.
Άρθρο : 2118. Περιγραφή των ∆ιακριτικών Σηµάτων ∆ιοικήσεως. Αρχή που διέπει
το δικαίωµα προς χρήση τους.
1. Τα ∆ιακριτικά Σήµατα ∆ιοικήσεως στο Πολεµικό Ναυτικό είναι τα
ακόλουθα :
α. Του Α/ΓΕΝ και Ναυάρχου. Είναι τετράγωνο, όµοιο µε το Επίσηµο των
Πολεµικών Πλοίων. Φέρει τέσσερεις (4) λευκούς εξάκτινους αστέρες, από
ένα στο κέντρο του κάθε κυανού περί τον λευκό Σταυρό τετραγώνου.
β. Του Αντιναυάρχου. Είναι τετράγωνο, όµοιο µε το Επίσηµο των
Πολεµικών Πλοίων. Φέρει τρεις (3) λευκούς εξάκτινους αστέρες από ένα
στο κέντρο κάθε ενός των δύο εσωτερικών κυανών τετραγώνων και ένα στο
κέντρο του επάνω εξωτερικού κυανού τετραγώνου.
γ. Του Υποναυάρχου. Είναι τετράγωνο, όµοιο µε το Επίσηµο των
Πολεµικών Πλοίων. Φέρει δύο λευκούς εξάκτινους αστέρες από ένα στο
κέντρο κάθε ενός των δύο εσωτερικών κυανών τετραγώνων.
δ. Του Αρχιπλοιάρχου. Είναι τετράγωνο, όµοιο µε το Επίσηµο των
Πολεµικών Πλοίων. Φέρει ένα λευκό εξάκτινο αστέρα στο κέντρο του άνω
εσωτερικού κυανού τετραγώνου.
ε. Του Πλοιάρχου ∆ιοικητού Οµάδος ή Μοίρας Πλοίων ή Ναυτικού
∆ιοικητού. Είναι τετράγωνο, όµοιο µε το Επίσηµο των Πολεµικών Πλοίων,

ψαλιδωτό κατά την εξωτερικήν του πλευρά, µε βάθος κατά το 1/3 της
πλευράς του τετραγώνου.
στ. Του Αντιπλοιάρχου - Πλωτάρχου ∆ιοικητού Μοίρας Πλοίων. Φέρει την
διάταξη του Σταυρού του Επίσηµου Πολεµικών Πλοίων σε σχήµα ισοσκελούς
τριγώνου.
2. Τα µεγέθη των ως άνω ∆ιακριτικών Σηµάτων ∆ιοικήσεως είναι
αντίστοιχα των µεγεθών των Επισήµων των Πολεµικών Πλοίων και
καθορίζονται στο Παράρτηµα "Β" αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο στο
Κεφάλαιο 27 των ∆ιατάξεων Π.Ν.
3. Η απεικόνιση των ως άνω ∆ιακριτικών Σηµάτων ∆ιοικήσεως παρέχεται
οµού µετά της απεικονίσεως της Εθνικής Σηµαίας και των λοιπών
∆ιακριτικών Σηµάτων στο Παράρτηµα "Γ" αυτού του Κεφαλαίου, το
ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ∆ιατάξεων Π.Ν.
4. Η αρχή που πρέπει να εφαρµόζεται από το ΓΕΝ διά τον καθορισµό του
δικαιώµατος της χρησιµοποιήσεως των ∆ιακριτικών Σηµάτων ∆ιοικήσεως
είναι :
α. Η διατήρηση του δικαιώµατος στις ∆ιοικήσεις των Ναυτικών και
αεροναυτικών ∆υνάµεων από τις οποίες προήλθε η παράδοση της
χρησιµοποιήσεώς τους.
β. Ο κατόπιν συνεργασίας και µετά των άλλων κλάδων των Ε.∆. σε
επίπεδο ΓΕΕΘΑ απαιτούµενος περιορισµός της χρήσεώς τους στις απολύτως
δικαιολογηµένες και παρόµοιες διά τους τρεις Κλάδους των Ε.∆. άλλες
περιπτώσεις ανάγκης υποδηλώσεως της ασκήσεως ∆ιοικήσεως.
5. Επί τη βάσει των καθοριζοµένων στην προηγουµένη παράγραφο 4,
∆ιακριτικό Σήµα ∆ιοικήσεως χρησιµοποιούν
α. Ο Αρχηγός του ΓΕΝ.
β. Ο Αρχηγός Στόλου και οι ∆ιοικητές των µεγάλων ∆ιοικήσεων ∆∆ΜΝ και
∆ΝΕ.
γ. Ο Υπαρχηγός ΓΕΝ.
δ. Οι Αντιναύαρχοι του Π. Ν. οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση,
ανεξαρτήτως τοποθετήσεως.
ε. Εκ των λοιπών ανωτάτων Αξιωµατικών του Π.Ν. :
(1) Ο Γενικός Επιθεωρητής του Π.Ν. οσάκις επιβαίνει επί Πολεµικού
Πλοίου ή επισκέπτεται Ν.Υπηρεσίες διά επιθεώρηση.
(2) Ο Αρχιεπιστολεύς Στόλου, εφόσον επιβαίνει επισήµως επί πλοίου ή
µετακινείται επί εφολκίων.

(3) Οι ∆ιοικητές Οµάδος Πλοίων.
(4) Οι ∆ιοικητές των Ναυτικών Συγκροτηµάτων Ναυστάθµου Σαλαµίνος,
Ναυστάθµου Κρήτης.
(5) ο ∆ιοικητής Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων.
(6) Οι ∆ιοικητές Ναυτικών ∆ιοικήσεων.
(7) Ο ∆ιοικητής της ∆ιοικήσεως Ελικοπτέρων.
στ. Εκ των Πλοιάρχων και ανωτέρων εν γένει Αξιωµατικών :
(1) Οι Πλοίαρχοι ∆ιοικητές Οµάδων ή Μοιρών Πλοίων.
(2) Οι Αντιπλοίαρχοι ή Πλωτάρχες ∆ιοικητές Μοιρών Πολεµικών Πλοίων.
ζ. Εφ' όσον στις ∆ιοικήσεις των υποπαραγράφων 5ε (4)5ε (7)
τοποθετείται Αξιωµατικός βαθµού πλοιάρχου, αυτός δικαιούται του
αντίστοιχου ∆ιακριτικού Σήµατος του βαθµού του.
6. ∆ιαταγή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης δύναται επί τη βάσει της
αρχής της ανωτέρω παραγράφου 4 να τροποποιήσει την ανωτέρω υποπαράγραφο
5ε διά µελλοντικές ανάγκες του Π.Ν.
Άρθρο : 2119. ∆ιακριτικό Σήµα του αρχαιοτέρου Κυβερνήτου.
1. Ως ∆ιακριτικό Σήµα του αρχαιοτέρου Κυβερνήτου δύο ή περισσοτέρων
συνορµούντων Ελληνικών Πολεµικών Πλοίων χρησιµοποιείται ο επισείων του
Σηµατολογίου ∆Ε-ΞΙΑ-ΣΤΒ∆, ο οποίος επηρµένος εν όρµω από Πολεµικό Πλοίο
(ενός Κράτους) έχει την σηµασία :
Στο πλοίο τούτο επιβαίνει ο αρχαιότερος των παρόντων Αξιωµατικών
(αυτού του Κράτους).
2. Ο επισείων αυτός επαίρεται σε εµφανή θέση, εφόσον δεν υπάρχει
επηρµένο εν όψει άλλο ∆ιακριτικό Σήµα ∆ιοικήσεως. Υποστέλλεται εν όψει
άλλου ∆ιακριτικού Σήµατος ∆ιοικήσεως εκτός αν ο αρχαιότερος Κυβερνήτης
είναι αρχαιότερος και του συνορµούντος ∆ιοικητού.
3. Η έπαρση του επισείοντος αυτού δεν επιβάλλει την υποστολή του
Επισείοντος των Πολεµικών Πλοίων και ουδέποτε γίνεται επί εθολκίων ή
οχηµάτων.

Άρθρο : 2120. ∆ιακριτικά Σήµατα και ∆ιακριτικά Σήµατα ∆ιοικήσεως επί
των εφολκίων και πλωτών µέσων.
1. Το εφόλκιο ή πλωτό µέσο επί του οποίου επιβαίνει επισήµως ο
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας φέρει στο στηλίδιο της πρώρης το ∆ιακριτικό
του Σήµα.
2. Το εφόλκιο ή πλωτό µέσο επί του οποίου επιβαίνει επισήµως ο
Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης (ή ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Αµύνης ή Υφυπουργός Εθνικής Αµύνης) φέρει στο στηλίδιο της
πρώρης το αντίστοιχο ∆ιακριτικό τους Σήµα.
3. Το εφόλκιο ή πλωτό µέσο επί του οποίου επιβαίνει επισήµως ο Α/
ΓΕΕΘΑ φέρει στο στηλίδιο της πρώρης το ∆ιακριτικό του Σήµα.
4. Τα εφόλκια ή πλωτά µέσα επί των οποίων επιβαίνουν επισήµως ο Α/
ΓΕΝ ή οι Αξιωµατικοί του Π. Ν. οι οποίοι δικαιούνται ∆ιακριτικού
Σήµατος ∆ιοικήσεως φέρουν στο στηλίδιο της πρώρης το αντίστοιχο
∆ιακριτικό Σήµα της ∆ιοικήσεώς τους.
5. Το εφόλκιο επί του οποίου επιβαίνει επισήµως Κυβερνήτης
Πολεµικού Πλοίου ή όταν αυτός φέρει την στολή µετά ξίφους φέρει στο
στηλίδιο της πρώρης τον Επισείοντα των Πολεµικών Πλοίων. Οµοίως φέρει
τον Επισείοντα των Πολεµικών Πλοίων το εφόλκιο επί του οποίου επιβαίνει
Αξιωµατικός µε στολή και ξίφος, αποστελλόµενος από τον αρχαιότερο
∆ιοικητή ή αρχαιότερο Κυβερνήτη δι' εκτέλεση υπηρεσίας σε πλοίο του
Π.Ν. ή ξένο πλοίο.
6. Τα ∆ιακριτικά Σήµατα ∆ιοικήσεως επαίρονται υποχρεωτικά επί των
εφολκίων κατά τις τελετές και τις επίσηµες επισκέψεις, εφόσον
επιβαίνουν οι δικαιούµενοι.
7. Όταν εφόλκια ή πλωτά µέσα φέρουν κατά τα ανωτέρω ∆ιακριτικά
Σήµατα ή ∆ιακριτικά Σήµατα ∆ιοικήσεως ή τον Επισείοντα Πολεµικών Πλοίων
φέρουν και την Σηµαία. (βλ. άρθρο ∆Ν2111).
8. Τα εφόλκια τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς από τον
Αρχηγό του ΓΕΝ, τον Αρχηγό Στόλου και ανωτάτους Αξιωµατικούς φέρουν
χρωµατισµένο στις παρειές τους το αντίστοιχο ∆ιακριτικό τους Σήµα.
Άρθρο : 2121. ∆ιακριτικοί ∆ίσκοι επί των εφολκίων.
1. Μεταλλικοί δίσκοι διαµέτρου 25 εκ., χρωµατισµένοι µε ειδικά
σηµεία τοποθετούνται σε εµφανές σηµείο των εφολκίων των ανωτάτων
Αξιωµατικών και εκ των ανωτέρων των Πλοιάρχων που δικαιούνται
∆ιακριτικού Σήµατος ∆ιοικήσεως ή του Επισείοντος των Πολεµικών Πλοίων
διά να δηλώσουν την εν στολή ανεπίσηµη ή αντιθέτως την µε πολιτική
περιβολή παρουσία τους στα εφόλκια και ως εξής

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
2. ∆εν φέρεται δίσκος εφόσον στο πρωραίο στηλίδιο είναι επηρµένο το
∆ιακριτικό Σήµα ∆ιοικήσεως ή ο Επισείων των Πολεµικών Πλοίων του άρθρου
∆Ν 2120.
3. Οι ως άνω διακριτικοί δίσκοι δεικνύονται εν ηµέρα από της
επάρσεως της Σηµαίας µέχρις της υποστολής της.

Άρθρο : 2122. ∆ιακριτικά Σήµατα και ∆ιακριτικά Σήµατα ∆ιοικήσεως επί οχηµάτων.
1. Το ∆ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας επαίρεται επί του
οχήµατος στο οποίο επιβαίνει κατά τις µετακινήσεις αυτού προς και εντός
περιοχών ευθύνης του Π.Ν.
2. Τα ∆ιακριτικά Σήµατα του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εθνικής
Αµύνης (Αναπληρωτού ή Υφυπουργού) επαίρονται επί των οχηµάτων στα οποία
επιβαίνουν κατά τις µετακινήσεις τους προς και εντός περιοχών ευθύνης
του Π.Ν.
3. Το ∆ιακριτικό Σήµα του Α/ΓΕΕΘΑ επαίρεται επί του οχήµατος στο
οποίο επιβαίνει κατά τις µετακινήσεις του προς και εντός περιοχής
ευθύνης του Π.Ν.
Τα ∆ιακριτικά Σήµαταο ∆ιοικήσεως των δικαιουµένων ανωτάτων
Αξιωµατικών του Π.Ν. επαίρονται στην καταλλήλως κατασκευασµένη
εµπροσθία δεξιά θέση του οχήµατος στο οποίο επιβαίνουν σε περιπτώσεις
ως ακολούθως :
α. Επισήµου µετακινήσεως τους προς µονάδες του Π.Ν. ή αρχές τις
οποίες επισκέπτονται ή τελετές στις οποίες συµµετέχουν.
β. Οταν υπάρχει ανάγκη αναγνωρίσεώς τους κατά την προσέγγιση σε
Υπηρεσίες ή εντός αυτών, αποφευγοµένης της επιδείξεως του σήµατος σε
διαδροµές εκτός της περιοχής της έδρας τους. ∆ιαταγή του ΓΕΝ δύναται να
ρυθµίζει λεπτοµέρειες επί του θέµατος, σταθµίζουσα την ανάγκη
οµοιοµορφίας µε τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων, όπου
απαιτείται.
5. Τα µεγέθη των ∆ιακριτικών Σηµάτων και ∆ιακριτικών Σηµάτων
∆ιοικήσεως, που χρησιµοποιούνται ως ανωτέρω στα οχήµατα, είναι τα
µικρότερα των εµφαινοµένων στο Παράρτηµα "Β" του παρόντος Κεφαλαίου,το
ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ∆ιατάξεων Π.Ν.
6. Ουδέποτε φέρεται επί οχήµατος ∆ιακριτικό Σήµα ή ∆ιακριτικό Σήµα

∆ιοικήσεως Στρατιωτικού όταν ο δικαιούµενος τούτου δεν επιβαίνει επ'
αυτού ή επιβαίνει µε πολιτική περιβολή.

Άρθρο : 2123. Πινακίδες ενδεικτικές βαθµού επί υπηρεσιακών οχηµάτων.
1. Πινακίδες µετ' αστέρων, ενδεικτικές του βαθµού, τοποθετούνται
στα υπηρεσιακά οχήµατα όλων των ανωτάτων Αξιωµατικών του Π.Ν.
2. Οι πινακίδες τοποθετούνται σε κατάλληλη υποδοχή στο µέσον του
εµπροσθίου και οπισθίου προφυλακτήρος, αποτελούν ένα µεταλλικό κυανό
πλαίσιο διαστάσεων µήκους 30 εκ. και πλάτους 15 εκ. και επ' αυτού
φέρουν επάργυρους µεταλλικούς αστέρες διαµέτρου 6 εκ., σταθερά
προσαρµοσµένους στο πλαίσιο. Οι αστέρες είναι :
α. Τέσσερις διά τον Α/ΓΕΝ.
β. Τρεις διά τον βαθµό του Αντιναυάρχου.
γ. ∆ύο διά τον βαθµό του Υποναυάρχου.
δ. Ένας διά τον βαθµό του Αρχιπλοιάρχου.
3. Ειδικής κατασκευής πινακίδες 5 αστέρων φέρονται από το υπηρεσιακό
όχηµα του Α/ΓΕΕΘΑ.
5. Οι ανωτέρω πινακίδες αφαιρούνται και τοποθετούνται στην θέση
τους τα αντίστοιχα πλαίσια τα φέροντα τον Υπηρεσιακό αριθµό του
οχήµατος, όταν δεν επιβαίνει του οχήµατος ο Αξιωµατικός ή όταν
επιβαίνει µε πολιτική περιβολή.

Άρθρο : 2124. Εξοµοίωση βαθµού ή καθηκόντων δεν δίδει δικαίωµα χρήσεως
∆ιακριτικών Σηµάτων ∆ιοικήσεως του Π.Ν.
1. Ουδέν από τα καθοριζόµενα από τις ∆ιατάξεις του Π. Ν. ∆ιακριτικά
Σήµατα ∆ιοικήσεως επαίρεται επί των Πολεµικών Πλοίων, εφολκίων ή
οχηµάτων διά να δηλώσει την παρουσία Αξιωµατικού του Π. Ν. ή των άλλων
Κλάδων των Ε.∆. ή ∆ηµοσίου λειτουργού οι οποίοι κατέχουν όµοιο βαθµό ή
εκτελούν καθήκοντα εξοµοιούµενα προς εκείνα των δικαιουµένων
∆ιακριτικού Σήµατος ∆ιοικήσεως του Π.Ν.

Άρθρο : 2125. ∆ιατάξεις που αφορούν στην έπαρση επί Πολεµικών Πλοίων
∆ιακριτικών Σηµάτων Αξιωµατικών των άλλων Κλάδων των Ε.∆.
1. Τα ∆ιακριτικά Σήµατα των ανωτάτων Αξιωµατικών του Στρατού Ξηράς
και της Πολεµικής Αεροπορίας καθορίζονται από τις οικείες τους
∆ιατάξεις.
2. Τα καθοριζόµενα στο άρθρο ∆Ν 21 18 διά την έπαρση του
∆ιακριτικού Σήµατος του Α/ΓΕΕΘΑ επί Πολεµικών Πλοίων ισχύουν και διά
την έπαρση του ∆ιακριτικού Σήµατος του Αρχιστρατήγου.
3. Το ∆ιακριτικό Σήµα ανωτάτου Αξιωµατικού του Στρατού Ξηράς ή της
Πολεµικής Αεροπορίας επαίρεται επί Πολεµικού Πλοίου στο αριστερό
ακροκέραιο του (πρωραίου) ιστού, όταν το πλοίο τούτο διά διαταγής του
Υπουργού Εθνικής Αµύνης ή του ΓΕΝ έχει ορισθεί ως έδρα του Στρατηγείου
του και ο δικαιούµενος Αξιωµατικός επέβη δι' ασκήσεις ή επιχειρήσεις.
Το σχετικό ∆ιακριτικό Σήµα πρέπει να παραδίδεται στο Π.Πλοίο από το
Επιτελείο του. Στην περίπτωση αυτή ουδεµιά µεταβολή επέρχεται στην
έπαρση των ∆ιακριτικών Σηµάτων ∆ιοικήσεως του Π.Ν. Ο Επισείων
Πολεµικού Πλοίου δεν υποστέλλεται.
Άρθρο : 2126. ∆ιακριτικά Σήµατα Αθλητικών Οµάδων Π.Ν.
1. ∆ιακριτικά Σήµατα αθλητικών οµάδων καθορίζονται µόνο διά την
Αθλητική Ένωση του Π.Ν. (ΑΕΝ), την Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων και την Σχολή
Υπαξιωµατικών του Π.Ν.
2. Τα µεγέθη των σηµάτων αυτών καθορίζονται και διά τους τρεις
αθλητικούς οµίλους της προηγουµένης παραγράφου σε εκατοστόµετρα, ως
ακολούθως :
3. Τα ∆ιακριτικά Σήµατα και των τριών ως άνω αθλητικών οµάδων είναι
κυανά και φέρουν στο κέντρο οριζόντια κυµατοειδή λευκή λωρίδα. Εις το
1/3 της οριζοντίας από τη βάση αποστάσεως και επί των δύο πλευρών
τοποθετείται το κέντρον του θυρεού.
α. Της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων δια τις αθλητικές οµάδες αυτής.
β. Της Σχολής Υπαξιωµατικών δια τις αθλητικές οµάδες αυτής.
γ. Του Π.Ν. δια τις αθλητικές οµάδες της Αθλητικής Ενώσεως του Π.Ν.
(ΑΕΝ).
4. Τα ως άνω ∆ιακριτικά Σήµατα απεικονίζεται στο Παράρτηµα "Γ" του
παρόντος Κεφαλαίου, το ενσωµαταωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ∆ιατάξεων του
Π.Ν.
5. Εκ των µεγεθών της ως άνω παραγράφου, το 1ο επαίρεται επί του
ιστού του Ναυτικού Οµίλου ή του τόπου διεξαγωγής των αγώνων, το δε 2ο

επί των σκαφών που λαµβάνουν µέρος σε αγώνες.
6. Κατάλληλες σµικρύνσεις (µινιατούρες) των ως άνω ∆ιακριτικών
Σηµάτων φέρονται στις αθλητικές στολές των αθλητών.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
Άρθρο : 2127. Ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου 21 δια τις
Ν. Υπηρεσίες Ξηράς.
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, πλην εκείνων που αφορούν
αποκλειστικά τα πολεµικά πλοία, ισχύουν και διά τις Ναυτικές Υπηρεσίες
Ξηράς, προσαρµοζόµενες και εφαρµοζόµενες αναλόγως των ειδικών συνθηκών.
Άρθρο : 2128. Άψογη εµφάνιση Σηµαιών, Επισήµων, Επισειόντων, ∆ιακριτικών
Σηµάτων και ∆ιακριτικών Σηµάτων ∆ιοικήσεως.
Σηµαίες, Επίσηµα, Επισείοντες, ∆ιακριτικά Σήµατα, ∆ιακριτικά Σήµατα
∆ιοικήσεως επαιρόµενα ή δεικνυόµενα όπως προβλέπεται από τις ∆ιατάξεις
Π.Ν. πρέπει να τηρούνται ευπρεπισµένα, καθαρά ελεύθερα από εµπλοκές
και κατ' άψογο τρόπο στη θέση επάρσεως ή επιδείξεώς τους.
Άρθρο : 2129. Χρησιµοποίηση µεγεθών, φόρτοι Σηµαιών, Σηµάτων, σύνθεση
στολισµών.
Η αναφεροµένη στο άρθρο 2109 Μόνιµη ∆ιαταγή του ΓΕΝ καθορίζει,
µεταξύ των άλλων, τα µεγέθη των εκάστοτε χρησιµοποιουµένων Σηµαιών,
∆ιακριτικών Σηµάτων και Σηµάτων ∆ιοικήσεως, τους φόρτους όλων αυτών διά
τα Π. Πλοία και Ν. Υπηρεσίες ως και τις λεπτοµέρειες συνθέσεως του
στολισµού των Π. Πλοίων.

Άρθρο : 2130. Παραρτήµατα και Πίνακες του παρόντος Κεφαλαίου 21.
Τα ακόλουθα Παραρτήµατα που αναφέρονται σε άρθρα του Κεφαλαίου
τούτου έχουν ενσωµατωθεί στο Κεφάλαιο 27 των ∆ιατάξεων Π.Ν. που έχει
τίτλο "Παραρτήµατα και Υποδείγµατα" :

α. Παράρτηµα "Α" : Κατασκευαστικά στοιχεία διά την
Πολεµική Σηµαία και τον κοντόν
αυτής.
β. Παράρτηµα "Β" : Μεγέθη Σηµαιών και ∆ιακριτικών
Σηµάτων.
γ. Παράρτηµα "Γ" : Απεικόνιση Σηµαιών, ∆ιακριτικών
Σηµάτων και ∆ιακριτικών Σηµάτων
∆ιοικήσεως.

