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Ερώτηση 5547/31-03-2021
Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 5547/31-03-2021 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή
των Ελλήνων, ο βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, με θέμα: «Επιμελημένη προσπάθεια δημόσιας
σπίλωσης του εορτασμού της επετείου για την επανάσταση του 1821 από ομάδα δήθεν εικαστικών
με προβολή εθνικών και θρησκευτικών συμβόλων» θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, η προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής
ή θρησκευτικής σημασίας τυποποιείται στο άρθρο 191 Α του νέου ΠΚ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με
το ν. 4619/2019 (Α΄95), την 1/7/2019. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη:«1.Όποιος
δημόσια αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του κράτους ή
έμβλημα της κυριαρχίας του ή ηχητικά παρεμποδίζει τη δημόσια ανάκρουση του εθνικού ύμνου , και
έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
2.Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος τελεί πράξεις ρύπανσης ή φθοράς σε τόπους ιδιαίτερης
εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας καθώς και σε χώρους φύλαξης νεκρών ή νεκροταφεία και
προκαλεί έτσι φόβο ή ανησυχία σε αόριστο αριθμό ανθρώπων εφόσον η πράξη αυτή δεν
τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.».
Με τις εν λόγω διατάξεις προσδιορίζεται το εύρος της αξιόποινης συμπεριφοράς
του δράστη, ο οποίος προβαίνοντας σε μία εκ των προαναφερομένων έκνομων ενεργειών θέτει
σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη. Σε αυτές τις ενέργειες εντάσσονται η βεβήλωση της ελληνικής
σημαίας και των εθνικών συμβόλων καθώς και η ρύπανση ή καταστροφή τόπων θρησκευτικής
σημασίας, οι οποίες είναι ικανές να δημιουργήσουν κινδύνους διατάραξης της δημόσιας τάξης.
Ωστόσο, η βεβήλωση ιερών συμβόλων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μετά την κατάργηση του
άρθρου 199 (καθύβριση θρησκευμάτων) του προϊσχύσαντος ΠΚ., δεν αποτελεί αξιόποινη πράξη.
Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα σας γνωρίζουμε -κατά λόγο αρμοδιότητας- ότι σύμφωνα
με το άρθρο 27 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αρμόδιος για την άσκηση της ποινικής δίωξης
είναι ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών. Επιπλέον από το άρθρο 37 του ΚΠΔ προβλέπεται ότι «Όταν
δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά,
μήνυση ή άλλη πληροφορία ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη.». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο
38 του ΚΠΔ «1.Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον
αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφορούνται με κάθε τρόπο για την αξιόποινη πράξη που διώκεται
αυτεπαγγέλτως. 3.Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία
που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη , τους δράστες και τις αποδείξεις.». Από τις
ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η απόδοση ή μη ποινικών ευθυνών για τα εν λόγω εικαστικά
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πλημμελειοδικών, ο οποίος αφού λάβει γνώση της αναφοράς ή της πληροφορίας ότι διαπράχθηκε
αξιόποινη πράξη, θα την αξιολογήσει ποινικά, προβαίνοντας στις νόμιμες δικονομικές ενέργειες.
Ωστόσο, επισημαίνουμε πως θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματός μας αποτελούν η ανεξαρτησία
και το αυτοδιοίκητον της Δικαιοσύνης ( άρθρα 26,87,88 και 90 του Συντάγματος). Οποιαδήποτε
προσπάθεια παρέμβασης από τον Υπουργού Δικαιοσύνης θα ήτο συνταγματικά ανεπίτρεπτη. Ως εκ
τούτου, οποιοσδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του ερωτώντος βουλευτή, μπορεί να θέσει υπόψη
του αρμόδιου Εισαγγελέα στοιχεία που αφορούν στην τέλεση αξιόποινων πράξεων, ο οποίος και θα
κρίνει αν συντρέχει λόγος για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Κατά τα λοιπά, αρμόδιοι να σας ενημερώσουν είναι οι συνερωτώμενοι Υπουργοί
Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
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