ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Ιδιωτική ανάρτηση της Ελληνικής Σηµαίας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Η νοµοθεσία που αφορά την ανάρτηση ελληνικής σηµαίας, ορίζεται σήµερα συνολικά, από έναν νόµο του
1978, ο οποίος κατήργησε παλαιότερες σκόρπιες διατάξεις, νοµοθετικά διατάγµατα και άρθρα άλλων νοµοθετηµάτων.
Παρά την κωδικοποίηση του συνόλου των διατάξεων
µε το ν. 851/1978 (Α΄ 233) «Περί της Εθνικής Σηµαίας,
των Πολεµικών Σηµαιών και του Διακριτικού Σήµατος
του Προέδρου της Δηµοκρατίας», η διατύπωσή του, σχετικά µε τη δυνητικότητα ανάρτησης της εθνικής σηµαίας
σε ηµέρες και ώρες διάφορες από τις οριζόµενες σε αυτόν για τις εθνικές εορτές, επετείους κ.λπ. από ιδιώτες,
είναι νεφελώδης, µε αποτέλεσµα να υφίστανται διχογνωµίες, σχετικά µε τις πιθανές κυρώσεις ή συνέπειες
για όσους επιθυµούν να το πράξουν.
Εξάλλου, ο εν λόγω νόµος δεν µπορεί να εφαρµόζεται
στις διατάξεις του «κατ’ επιλογήν», δηλαδή αφενός να
«απαγορεύεται» η ανάρτηση της σηµαίας από ιδιώτες σε
περιόδους εκτός των δηµόσιων εορτών (άρθρο 2 παράγραφος 2α), αφετέρου να µην επιδιώκεται η επιβαλλόµενη υποχρέωση ανάρτησης από ιδιώτες κατά τις προβλεπόµενες δηµόσιες εορτές (άρθρο 3).
Επειδή η τόνωση του εθνικού ιδεώδους του Έλληνα
πολίτη περνά σε µεγάλο βαθµό µέσα από τα σύµβολα
και δη το σηµαντικότερο όλων που είναι η σηµαία, πρέπει δε να αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµά του η ανάρτησή της, σε εξωτερικούς ιδιωτικούς χώρους χωρίς κωλύµατα και προϋποθέσεις, καθώς και σε δηµόσια ακατοίκητα εδάφη της Ελληνικής Επικράτειας.
Επειδή η εν πολλοίς τεχνητή παραφιλολογία περί δήθεν «κυρώσεων» που ισχύουν στην πλέον αυθόρµητη
και αγνή επίδειξη εθνικής υπερηφάνειας, την ανάρτηση
της σηµαίας, έχει εµποδίσει πολλούς πολίτες από το να
προβούν στην ανάρτηση του εθνικού συµβόλου σε µπαλκόνια, ταράτσες και παράθυρα οικιών και ιδιωτικών εν
γένει χώρων, προτείνεται η τροποποίηση άρθρων του εν
λόγω νοµοθετήµατος, ώστε να αρθεί η οποιαδήποτε αµφισβήτηση περί του αυτονόητου δικαιώµατος κάθε πολίτη στην ανάρτηση της σηµαίας.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Ιδιωτική ανάρτηση της Ελληνικής Σηµαίας
Άρθρο 1
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 851/1978, όπως ισχύει
σήµερα, τροποποιείται ως εξής:
«Η Εθνική Σηµαία δύναται επίσης να επαίρεται:
α) Ανεξαρτήτως εθνικών εορτών ή επετείων, ελευθέρως υπό ιδιωτών εις οικίας, καταστήµατα, γραφεία, επιχειρήσεις και λοιπούς χώρους ασκήσεως επαγγέλµατος,
καθώς και σε δηµόσια µη κατοικήσιµα εδάφη της Ελληνικής Επικράτειας χωρίς την ανάγκη υπάρξεως σχετικής
αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 851/1978, όπως ισχύει
σήµερα, τροποποιείται ως εξής:
«Τα µεγέθη των εις εκάστην περίπτωσιν χρησιµοποιουµένων σηµαιών ορίζονται ως κατωτέρω:
β)Εις οικίας, διαµερίσµατα πολυκατοικιών, µικρά καταστήµατα, γραφεία και λοιπούς µικρούς χώρους ασκήσεως επαγγέλµατος, µέγεθος σηµαίας υπ’ αριθµ. 5.»
Άρθρο 2
Το άρθρο 8 του ν. 851/1978, όπως ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι µη συµµορφούµενοι προς τας διατάξεις του παρόντος νόµου και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδοµένων
προεδρικών διαταγµάτων τιµωρούνται διά κρατήσεως
µέχρι δύο (2) µηνών ή προστίµου ή και δι’ αµφοτέρων
των ποινών τούτων. Ουδεµία ποινή ή άλλη διοικητική κύρωση δεν επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση µη προβλεπόµενης από τις ανωτέρω διατάξεις οικειοθελούς αναρτήσεως σηµαίας σε ιδιωτικούς ή δηµοσίους χώρους από
τους έχοντας δικαίωµα προς τούτο ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή µε άλλο τρόπο δικαιούχους αυτών.»
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