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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.

Άρθρα 59 εως 65 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302

2.

Αρθρό 79 ν.3883/10 « Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων

Α΄).

∆υνάµεων – Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».
3.

Φ.420/79/81978/Σ.300/21-12-2005/

απόφ.

ΥΕΘΑ

«Εναλλακτική

υπηρεσία

των

αντιρρησιών συνείδησης»(ΦΕΚ 1854 Β΄).
4.

Φ.420/3/8064/Σ.12/16-1-2006/ αποφ. ΥΕΘΑ «Καθορισµός των µεγάλης πληθυσµιακής

πυκνότητας αστικών κέντρων, στα οποία δεν τοποθετούνται αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση
εναλλακτικής υπηρεσίας».
5.

Φ.421.4/1/280115/Σ.20/11-1-2011/ αποφ. ΥΕΘΑ «Οριστική απόλυση αντιρρησιών

συνείδησης».
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Όσοι αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, υποχρεούνται να εκπληρώσουν

εναλλακτική υπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι οποίοι επιθυµούν να απασχολήσουν άτοµα
της κατηγορίας αυτής.
2.

∆εν µπορούν να αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης, ανεξάρτητα από τους

επικαλούµενους λόγους όσοι:
α.

Έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα στις Ελληνικές ή

ξένες Ένοπλες ∆υνάµεις ή στα Σώµατα Ασφαλείας, µετά τον ενστερνισµό των πεποιθήσεων που
τους εµποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.
β.

Έχουν λάβει άδεια οπλοφορίας ή έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί άδεια, καθώς

και όσοι συµµετέχουν σε µεµονωµένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων ,
κυνηγίου ή παρόµοιων εκδηλώσεων οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε τη χρήση όπλων.
γ.

Έχουν καταδικαστεί ή εκκρεµεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για έγκληµα που έχει

σχέση µε χρήση όπλων, πυροµαχικών ή παράνοµης βίας.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ
Εναλλακτική Υπηρεσία:
Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται
οριστικά µετά τη συµπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας:
α.

∆εκαπέντε (15) µηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιµης στρατιωτικής

υποχρέωσης, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
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β.

∆ώδεκα (12) µηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής

υποχρέωσης εννέα (9) µηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
γ.

Εννέα (9) µηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής

υποχρέωσης έξι (6) µηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
δ.

Πέντε (5) µηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων,

αν εκπλήρωναν ενόπλως την στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, µετά την συµπλήρωση
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) µηνών.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1

Για την υπαγωγή στις σχετικές διατάξεις ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει υποχρεωτικά

στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
α.

Αίτηση στην οποία αναφέρει τα πλήρη ληξιαρχικά του στοιχεία, τη διεύθυνση

διαµονής, καθώς και τις γραµµατικές του επαγγελµατικές του γνώσεις.
β.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει τους λόγους που

επικαλείται για να αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης, ότι δεν έχει υπηρετήσει σε Σώµατα
Ασφαλείας ή στις Ελληνικές ή ξένες Ένοπλες ∆υνάµεις και ότι δεν συµµετέχει σε µεµονωµένες ή
συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων ή αγώνων κυνηγίου κ.λ.π, οι οποίες έχουν άµεση
σχέση µε τη χρήση όπλων. Η δήλωση αυτή µπορεί να συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα έγγραφα
στοιχεία, τα οποία είτε ενισχύουν είτε διευκρινίζουν τους ισχυρισµούς του ενδιαφεροµένου.
γ.

Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις των Αστυνοµικών και ∆ασικών Αρχών του τόπου

κατοικίας του καθώς και του τόπου εγγραφής του στα µητρώα αρρένων, από τις οποίες να
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν κατέχει άδεια οπλοφορίας ή κυνηγίου ούτε έχει ζητήσει να του
χορηγηθεί τέτοια άδεια.
δ.

Πιστοποίηση της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής ότι δεν διώκεται για έγκληµα που

έχει σχέση µε τη χρήση όπλων, πυροµαχικών ή παράνοµη βία, ή υπεύθυνη δήλωση του ίδιου µε το
ίδιο περιεχόµενο. Ειδικά για όσους επικαλούνται τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, προκειµένου να
αποφύγουν ενδεχόµενες καθυστερήσεις κατά την εξέταση του αιτήµατος τους, συνιστάται να
προσκοµίσουν επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών και βεβαιώσεις από την αρµόδια
Εκκλησιαστική Αρχή, από τις οποίες να προκύπτει το θρήσκευµα που πρεσβεύουν ( οι ίδιοι και τα
µέλη της οικογενείας τους ) και η χρονολογία ένταξή τους (βαπτίσµατος) στο θρήσκευµα αυτό,
πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις γραµµατικών γνώσεων του γυµνασίου ή λυκείου στο οποίο φοίτησαν ή
φοιτούν, από τις οποίες να προκύπτει επιπλέον και τυχόν απαλλαγή τους από την παρακολούθηση
του µαθήµατος των θρησκευτικών καθώς επίσης και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου
Αστυνοµικής Ταυτότητας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία, µέσα σε
αποκλειστικές προθεσµίες ως εξής:
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α.

Από τους στρατευσίµους: Εφόσον πρόκειται για πρωτόκλητους, από την ηµεροµηνία

πρόσκλησης τους για κατάταξη στις Ένοπλες ∆υνάµεις, µέχρι την ηµεροµηνία που υποχρεούνται για
κατάταξη σε αυτές, ενώ όσοι κλήθηκαν για κατάταξη και έτυχαν αναβολής, µετά τη διακοπή ή λήξη
της και µέχρι την ηµεροµηνία που υποχρεούνται για κατάταξη.
β.

Από τους ανυπότακτους: Μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους και µέχρι την

ηµεροµηνία που υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες ∆υνάµεις.
γ.

Από τους έφεδρους: Από την ηµεροµηνία πρόσκλησής τους για εκπλήρωση εφεδρικής

υποχρέωσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις, µέχρι την ηµεροµηνία που υποχρεούνται για κατάταξη σε
αυτές.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
1.

Αµέσως µετά την κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόµενος

παραπέµπεται από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην αρµόδια υγειονοµική επιτροπή των Ενόπλων
∆υνάµεων, προκειµένου να εξετασθεί η σωµατική του ικανότητα. Στην επιτροπή αυτή οφείλει να
παρουσιασθεί αποκλειστικά εντός τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε
γνώση της παραποµπής σ' αυτήν. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας, το αίτηµα
του ενδιαφεροµένου απορρίπτεται και υποχρεούται για κατάταξη. Για την αποφυγή ενδεχόµενων
παραλείψεων, επισηµαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία εξέτασης της σωµατικής τους ικανότητας,
απαιτεί διαδοχικά στάδια εξέτασης τους από τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκοµείων και στη συνέχεια
παρουσίασή τους ενώπιον της οικείας Επιτροπής Απαλλαγών για την τελική κρίση.
2.

Όσοι από τους παραπάνω παραπεµπόµενους κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5),

απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε όσους χορηγηθεί
αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, η διαδικασία αναγνώρισης τους ως αντιρρησιών συνείδησης
διακόπτεται και εφόσον οι ενδιαφερόµενοι το επιθυµούν, επαναλαµβάνεται µετά τη λήξη της
αναβολής κατόπιν υποβολής νέων δικαιολογητικών, όµοιων µε αυτά που αναφέρονται παραπάνω.
Τα δικαιολογητικά όλων των υπολοίπων (όσων κριθούν ικανοί για στράτευση), υποβάλλονται από τη
Στρατολογική Υπηρεσία προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για λήψη
απόφασης.
3.

Για την αποδοχή ή όχι των σχετικών αιτηµάτων αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής

Άµυνας, ύστερα από γνωµοδότηση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 62 του ν.3421/05 (ΦΕΚ 302
Α΄), η οποία διαµορφώνει τη γνώµη της από τη µελέτη του συνόλου των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν από τον ενδιαφερόµενο και αν το κρίνει αναγκαίο, από την αυτοπρόσωπη παρουσίαση
ενώπιον της ύστερα από ειδική πρόσκληση.
4.

Όσοι τελικά αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης διατίθενται µε την ίδια απόφαση

του Υπουργού Εθνικής Άµυνας σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, αφού ληφθούν υπόψη οι γραµµατικές
και επαγγελµατικές τους γνώσεις καθώς και οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό. Η υπηρεσία
που θα εκπληρώσουν αποτελεί εναλλακτικό τρόπο εκπλήρωσης στρατεύσιµης στρατιωτικής
υποχρέωσης και δεν έχει το χαρακτήρα µιας τυπικής εργασιακής σχέσης. Τον ακριβή φορέα
του δηµοσίου στον οποίο διατέθηκαν και την προθεσµία παρουσίασής τους, οι ενδιαφερόµενοι θα
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πληροφορηθούν µε έγγραφο της αρµόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, το οποίο θα τους αποσταλεί
ταχυδροµικά στην δηλωθείσα από τους ίδιους διεύθυνση κατοικίας. Όσοι έφεδροι αναγνωριστούν ως
αντιρρησίες συνείδησης διαγράφονται από την εφεδρεία των Ενόπλων ∆υνάµεων.
∆ΙΑΦΟΡΑ
1.

Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται αποκλειστικά σε Μονάδες ή Υπηρεσίες που

εδρεύουν εκτός των νοµών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής και διαµονής των
ενδιαφεροµένων, καθώς επίσης και εκτός των µεγάλων πληθυσµιακής πυκνότητας αστικών κέντρων
(Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, Ηράκλειο).
2.

Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, µετά τη συµπλήρωση χρόνου υπηρεσίας

επτά (7) µηνών, έχουν τη δυνατότητα για µία µόνο φορά να ζητήσουν την εκ νέου διάθεσή τους
(µετάθεση) σε άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα, εφόσον υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι, επαρκώς
αποδεικνυόµενοι, που αφορούν σε οικογενειακά, οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα.
3.

Όσοι αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης και έχουν συµπληρώσει το τριακοστό

πέµπτο έτος της ηλικίας τους (35ο), µπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους
υπηρεσίας, αφού προηγουµένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
4.

Η υποβολή δικαιολογητικών µπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή µέσω πληρεξουσίου ή µε

συστηµένη επιστολή προς την αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή µέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση
ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ηµεροµηνία κατάθεσης στο ταχυδροµείο ή
στο ΚΕΠ.
5.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόµενοι

µπορούν να απευθύνονται στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά
κατά τις εργάσιµες ηµέρες ή να επισκέπτονται την επίσηµη ιστοσελίδα του Σώµατος
Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων (www.stratologia.gr).
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