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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ηνπ πλδέζκνπ Αληηξξεζηώλ πλείδεζεο θαη ηνπ Επξσπατθνύ 

γξαθείνπ γηα ηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο E.B.C.O. ΠΡΟ ηε ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Τν ππό ζπδήηεζε λνκνζρέδηό κε ηίηιν «Ρύζκηζε ζεκάηωλ κεηαζέζεωλ νπιηηώλ, 

κέξηκλαο πξνζωπηθνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 12, 

απνηπγράλεη λα ηεξκαηίζεη ηηο παξαβηάζεηο ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ θαη ηελ 

αδηθία πνπ πθίζηαληαη εδώ θαη δεθαεηίεο νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο. Γηα ηελ 

απνθαηάζηαζή ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο, ηελ ελαξκόληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ην δηεζλέο δίθαην θαη ηα δηεζλή πξόηππα, αιιά θαη γηα λα 

κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε ζηελ θνηλωλία, νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο απαηηνύκε ηα 

παξαθάηω: 

1) Να αθπξσζνύλ όλες νη θαηαδίθεο ζε πνηλέο θπιάθηζεο θαη όια ηα 

πξόζηηκα πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέρξη ζήκεξα ζε αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νιηθώλ αξλεηώλ ζηξάηεπζεο) θαηά παξάβαζε 

ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ, λα επηζηξαθνύλ ηα ρξήκαηα θαη λα δνζνύλ νη 

απαξαίηεηεο απνδεκηώζεηο.  

Η Γηεζλήο Ακλεζηία έρεη επαλεηιεκκέλα δεηήζεη ηελ αθύξσζε ησλ θαηαδηθώλ (βι. 

π.ρ. δεκόζηεο δειώζεηο γηα ηηο πξσηόδηθεο θαηαδίθεο ηνπ Γηάλλε Γθιαξλέηαηδε θαη 

ηνπ Αλαζηάζηνπ Μπάηα).  

Οη θαηαδίθεο απηέο θαη ηα πξόζηηκα επηβιήζεθαλ θαηά παξάβαζε ηνπ δηεζλνύο 

δηθαίνπ ζε πάξα πνιιά επίπεδα: 

- θαηαδίθεο θαη πξόζηηκα επεηδή θάπνηνη αξλήζεθαλ γηα ιόγνπο ζπλείδεζεο λα 

ππεξεηήζνπλ ζηξαηησηηθή ζεηεία ή κηα ηηκσξεηηθή ελαιιαθηηθή ππεξεζία, θάηη πνπ 

απνηειεί παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Γηεζλνύο Σπκθώλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη 

Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα, πεξί δηθαηώκαηνο ζηελ ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη 

ζξεζθείαο.  

- θαηαδίθεο αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο από ζηξαηνδηθεία πνπ απνηειεί παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο ΔΣΓΑ πεξί δίθαηεο δίθεο, όπσο έρεη θξίλεη επαλεηιεκκέλα ην 

Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ζε αληίζηνηρεο δίθεο Τνύξθσλ 

mailto:arnisi@antirrisies.gr
http://www.antirrisies.gr/
mailto:ebco@ebco-beoc.org
http://www.ebco-beoc.org/
https://www.amnesty.gr/news/press/article/14258/na-anairethei-i-katadiki-toy-antirrisia-syneidisis-gianni-gklarnetatzi
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–––––––––––––– 
Σωματείο αναγνωριςμένο με την υπ’ αριθμ. 631/2004 απόφαςη Μονομελούσ Πρωτοδικείου Αθηνών 

 

αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο1. Γηα ην ιόγν απηό απαηηνύκε άκεζε θαηάξγεζε ηεο 

δπλαηόηεηαο εθδίθαζεο από ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα ππνζέζεσλ πνιηηώλ 

θαζώο θαη όζσλ δελ απνδέρνληαη ηε ζηξαηησηηθή ηδηόηεηα. Σν αίηεκα λα κε 

δηθάδνληαη πνιίηεο από ζηξαηνδηθεία ζηεξίδεη ηόζν ε Δηεζλήο Ακλεζηία2, όζν 

θαη ε Ειιεληθή Έλσζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ. 3 

- πεξηζζόηεξεο από κία θαηαδίθεο γηα ην ίδην «αδίθεκα» γηα θάπνηνπο αληηξξεζίεο 

ζπλείδεζεο, θάηη πνπ απνηειεί επηπιένλ παξαβίαζε ζε ηξία αθόκα επίπεδα:  

α) ηνπ άξζξνπ 14.7 ηνπ Γηεζλνύο Σπκθώλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα 

πνπ πξνζηαηεύεη ηελ αξρή ne bis in idem (όπσο παγίσο έρεη θξίλεη ε Δπηηξνπή 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ θαη απεθάλζε ξεηά πιένλ θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο4, αιιά θαη όπσο έρεη θξίλεη ε Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Ο.Η.Δ. 

γηα ηελ Απζαίξεηε Κξάηεζε5 θαη ην Σπκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ6),  

β) ηνπ άξζξνπ 18.2 ηνπ Γηεζλνύο Σπκθώλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα 

πεξί πξνζπάζεηαο θαηαλαγθαζκνύ πoπ ζα κπνξνύζε vα παξεκπνδίζεη ηεv 

ειεπζεξία ηoπ λα έρεη θαλείο ή λα πηνζεηήζεη ηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο ηεο 

επηινγήο ηoπ, όπσο έρεη θξίλεη ε Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ απζαίξεηε 

θξάηεζε7.  

γ) ζε πεξηπηώζεηο πνιιαπιώλ θπιαθίζεσλ (όπσο π.ρ. ηνπ Λάδαξνπ Πεηξνκειίδε), 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΔΣΓΑ πεξί εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο, όπσο έρεη θξίλεη ηνπ 

Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ γηα αληίζηνηρε πεξίπησζε 

Τνύξθνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο8.  

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο απαηηνύκε άκεζε θαηάξγεζε ηεο 

δπλαηόηεηαο ηεο πνιηηείαο λα αζθεί ζπλερείο θαη αιιεπάιιειεο δηώμεηο γηα ην 

ίδην θαη΄ νπζία αδίθεκα ελόο αηόκνπ, δειαδή ηε δηάπξαμε αλππνηαμίαο, όπσο 

                                                        
1
 Erçep v. Turkey (απόθαζε 22/11/2011), Feti Demirtas v. Turkey (απόθαζε 17/01/2012) θαη Savda v. Turkey 

(απόθαζε 12/06/2012). 

 
2
 Βι. Η Γηεζλήο Ακλεζηία δεηά άκεζεο ηξνπνπνηήζεηο https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3946/i-

diethnis-amnistia-zita-ameses-tropopoiiseis, παξάγξαθνο 5 (κε αξηζκεκέλε). 

 
3
 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471 παξάγξαθνο 3.  

 
4
 UN Human Rights Committee, Concluding observations on the second periodic report of Greece 

CCPR/C/GRC/CO/2, παξάγξαθνη 37-38. 

 
5
 Βι. UN Working Group on Arbitrary Detention, Opinion Νν 36/1999 (Turkey) θαη Opinion Νν 24/2003 

(Israel) 

 
6
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8
 Ülke v. Τurkey (απόθαζε 24/1/2006) 
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άιισζηε έρεη δεηήζεη θαη ε Εζληθή Επηηξνπή Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ9, 

θαζώο θαη ε Ειιεληθή Έλσζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ10. 

- θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, εξήκελ θαηαδίθεο ρσξίο νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο λα 

έρνπλ ιάβεη γλώζε, θάηη πνπ απνηειεί παξαβίαζε ηνπ Άξζξνπ 14.2 ηνπ Γηεζλνύο 

Σπκθώλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα, όπσο έρεη άιισζηε απνθαλζεί 

θαη ε Γηεζλήο Ακλεζηία κε αθνξκή ηελ ππόζεζε ηνπ Γηάλλε Γθιαξλέηαηδε11. Γηα ην 

ιόγν απηό απαηηνύκε άκεζε απαγόξεπζε ηεο εξήκελ θαηαδίθεο γηα δεηήκαηα 

αλππνηαμίαο ελ γέλεη, όπσο άιισζηε έρεη δεηήζεη θαη ε Ειιεληθή Έλσζε γηα 

ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ12. 

Σπλεπώο, πξέπεη λα αθπξσζνύλ όιεο νη θαηαδίθεο θαη ηα πξόζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ 

ζε αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νιηθώλ αξλεηώλ 

ζηξάηεπζεο), λα δηαγξαθνύλ νη πνηλέο από ην πνηληθό κεηξών ηνπο, λα ηνπο 

επηζηξαθνύλ ηα ρξήκαηα πνπ ελδερνκέλσο θαηέβαιαλ γηα εμαγνξά πνηλώλ 

θπιάθηζεο, δηθαζηηθά έμνδα θαη πξόζηηκα θαη λα ηνπο δνζνύλ απνδεκηώζεηο όρη κόλν 

γηα ηα ρξήκαηα πνπ μόδεςαλ γηα παξάζηαζε δηθεγόξνπ αιιά θαη θπξίσο γηα ηηο 

πνιιαπιέο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ ππέζηεζαλ όια απηά ηα 

ρξόληα. Η Επηηξνπή Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΕ έρεη δεηήζεη ζε 

αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο Σνύξθσλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο, λα θαζαξηζηνύλ 

ηα πνηληθά κεηξώα θαη λα θαηαβιεζνύλ απνδεκηώζεηο.13  

Ταπηόρξνλα ζα πξέπεη λα πάςνπλ όιεο νη εθθξεκνύζεο δηώμεηο θαη  όρη κόλν εθείλσλ 

πνπ έθαλαλ δήισζε πξηλ ην 1998.  

Γεδνκέλσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ε παξάγξαθνο 8 ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ ππό 

ζπδήηεζε λνκνζρεδίνπ ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: 

«Γηα ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, νη νπνίνη δήισζαλ δεκόζηα ή κε επηζηνιή ηνπο ζε 

αξκόδηα ππεξεζία, ηελ άξλεζή ηνπο λα ππεξεηήζνπλ ζηξαηησηηθή ζεηεία, κέρξη ηελ 

έλαξμε ηζρύο ηνπ λόκνπ απηνύ, εμαιείθεηαη ην αμηόπνηλν ηεο αλππνηαμίαο ηνπο θαη 

παξαγξάθνληαη θαη αίξνληαη νη πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο απηήο. Οη 

δηθνγξαθίεο γηα ηηο αλππνηαμίεο απηέο ηίζεληαη ζην αξρείν κε πξάμε ηνπ εηζαγγειέα 

ηνπ αξκόδηνπ ζηξαηησηηθνύ δηθαζηεξίνπ. Υξεκαηηθά πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί 

γηα δηθαζηηθά έμνδα, εμαγνξά πνηλώλ θπιάθηζεο θαη πξόζηηκα, επηζηξέθνληαη 

                                                        
9
 ΔΔΓΑ Πξνηάζεηο ηεο 10/06/2004 όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ ζηηο 01/07/04 επί δεηεκάηωλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο 

θαη ηνπ ζεζκνύ ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο ζηελ Διιάδα  (2004), παξάγξαθνο 5.  

 
10

 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471 παξάγξαθνο 2.  

 
11

 Γηεζλήο Ακλεζηία, Να αλαηξεζεί ε θαηαδίθε ηνπ Γηάλλε Γθιαξλέηαηδε, 22 Οθηωβξίνπ 2014, 

https://www.amnesty.gr/news/press/article/14258/na-anairethei-i-katadiki-toy-antirrisia-syneidisis-gianni-

gklarnetatzi  

 
12

 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471 παξάγξαθνο 19. 

 
13

 Human Rights Committee, Communications Nos. 1853/2008 and 1854/2008, 19 Ινπλίνπ 2012, 

CCPR/C/104/D/1853-1854/2008, παξάγξαθνο 12. http://www.refworld.org/docid/4ff5b14c2.html  
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σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.»  

 

2) Ελαιιαθηηθή ππεξεζία ηζόρξνλε κε ηελ ζηξαηησηηθή ζεηεία, θαη’ 

εθαξκνγήλ ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ (ςήθηζκα 

2001/2014 (ΙΝΙ))14.  

Δίρε πξνεγεζεί θαη ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, από ην 1993, πνπ 

επίζεο δεηνύζε «πνιηηηθή ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο ίζεο δηάξθεηαο κε ηε ζηξαηησηηθή 

ζεηεία πξνθεηκέλνπ λα κε ζεσξεζεί απνηξεπηηθή θύξσζε».15 

Άξα λα αληηθαηαζηαζνύλ νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λόκνπ 3421/2005 

(πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί από ην άξζξν 78, εδάθην ζη ηνπ λόκνπ 3883/2010) από 

ηελ εμήο παξάγξαθν: 

«1. Οη αλαγλσξηδόκελνη σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο ππνρξενύληαη λα εθπιεξώζνπλ 

ελαιιαθηηθή ππεξεζία, ίζεο δηάξθεηαο κε εθείλε πνπ ζα εθπιήξσλαλ εάλ 

ππεξεηνύζαλ ελόπισο.» 

Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξμεη κείσζε, όπσο δήηεζε πξόζθαηα ε 

Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ (βι. ζρεηηθή ππνζεκείσζε), θαη έρεη 

δεηήζεη ε Δζληθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ16, ε Γηεζλήο Ακλεζηία17 θαη 

ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ18.  

3) Καηάξγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ από ηελ εηδηθή 

επηηξνπή (γλσζηή θαη σο επηηξνπή ειέγρνπ ζπλείδεζεο) θαη απηόκαηε 

ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο πεξί ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο όισλ όζσλ ην αηηεζνύλ 

θαη όισλ όζσλ απνξξίθζεθαλ κέρξη ζήκεξα, εθόζνλ εθθξεκνύλ νη ππνζέζεηο 

ηνπο. 

Ήδε από ην 1998, ε ηόηε Δπηηξνπή ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα (πνπ 

ζήκεξα έρεη αληηθαηαζηαζεί από ην Σπκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ), 

είρε θαισζνξίζεη ην γεγνλόο όηη θάπνηα θξάηε απνδέρνληαη όια ηα αηηήκαηα ρσξίο 

                                                        
14

  European Parliament resolution on the situation concerning basic rights in the European Union (2001) 

(2001/2014(INI)), Wednesday, 15 January 2003 – Strasbourg, παξάγξαθνο 42. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-

0012+0+DOC+XML+V0//EN  

 
15

 Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην, Απόφαςη Α3-0025/93 (γνωςτό ωσ ψήφιςμα De Gucht), 11 Μαρτίου 1993, όπωσ 
δημοςιεφτηκε ςτην Επίςημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων, C 115 ςτισ 26 Απριλίου 1993, ςελ. 178, 
και ςυγκεκριμζνα ςτην παράγραφο 51 (ςελ. 183).  
 
16

 ΔΔΓΑ Πξνηάζεηο ηεο 10/06/2004 όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ ζηηο 01/07/04 επί δεηεκάηωλ αληηξξεζηώλ 

ζπλείδεζεο θαη ηνπ ζεζκνύ ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο ζηελ Διιάδα  (2004), 

παξάγξαθνο 4.  

 
17

 Βι. Η Γηεζλήο Ακλεζηία δεηά άκεζεο ηξνπνπνηήζεηο https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3946/i-

diethnis-amnistia-zita-ameses-tropopoiiseis, παξάγξαθνο 1 (κε αξηζκεκέλε).  

 
18

 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471 παξάγξαθνο 11.  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0012+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0012+0+DOC+XML+V0//EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1993_115_R_0139_01&from=EN
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/antirisies_suneidisis/apofasi_eeda_gia_antirrisies_suneidisis2004.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/antirisies_suneidisis/apofasi_eeda_gia_antirrisies_suneidisis2004.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/antirisies_suneidisis/apofasi_eeda_gia_antirrisies_suneidisis2004.pdf
https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3946/i-diethnis-amnistia-zita-ameses-tropopoiiseis
https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3946/i-diethnis-amnistia-zita-ameses-tropopoiiseis
http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471
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εμέηαζε.19 Τν ίδην επαλέιαβε ην 2013 θαη ην Σπκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ ΟΗΔ20.   

Δπίζεο ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην έρεη επαλεηιεκκέλα ηαρζεί ππέξ ηνπ λα αξθεί κηα 

δήισζε κε ηνπο ιόγνπο γηα λα αλαγλσξηζηεί θάπνηνο σο αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο. 21 

Σε ό,ηη αθνξά ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ζπλείδεζεο, ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη 

θξίλεη πσο: «Η πξνζσπηθή ζπλέληεπμε σο κέζν δηαπίζησζεο ιόγσλ ζπλείδεζεο 

είλαη απηή θαζ’ εαπηήλ ακθηιεγόκελε, ζην κέηξν πνπ ππάγεη ην ελδηάζεην θξόλεκα 

ζε έιεγρν εηιηθξίλεηαο»22.  

Δπηπιένλ, ηόζν ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε όζν θαη ε Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ ζηηο πξόζθαηεο ζπζηάζεηο ηεο, έρνπλ θάλεη ιόγν γηα 

δηαθξίζεηο εηο βάξνο νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο σο πξνο ηνπο 

ιόγνπο πνπ επηθαινύληαη (βι. θπξίσο όζνπο επηθαινύληαη ηδενινγηθνύο ιόγνπο). 

Δπίζεο έρνπλ αλαθεξζεί ζηα πξνβιήκαηα ζπγθξόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηηξνπήο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ζηελ απνπζία ησλ κε ζηξαηησηηθώλ κειώλ ηεο. Η 

Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ έθαλε ξεηά ιόγν γηα έιιεηςε 

αλεμαξηεζίαο θαη ακεξνιεςίαο.  

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ζα πξέπεη ε δηαδηθαζία εμέηαζεο από επηηξνπή 

ειέγρνπ ζπλείδεζεο λα θαηαξγεζεί. Τν αίηεκα ηεο θαηάξγεζεο ζηεξίδεη θαη ε 

Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ23.  

Σε θάζε πεξίπησζε όκσο, δελ κπνξεί λα θξίλνληαη νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο από 

ηνλ εθάζηνηε Υπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο, θαη κάιηζηα κεηά από εηζήγεζε κηαο 

επηηξνπήο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη δύν ζηξαηησηηθνί. Η Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ έρεη επαλεηιεκκέλα δεηήζεη λα ηεζεί ε δηαδηθαζία εμέηαζεο 

ππό ηνλ πιήξε έιεγρν πνιηηηθώλ αξρώλ. Ήδε εδώ θαη 10 ρξόληα είρε δεηήζεη λα 

πεξάζεη ε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζε πνιηηηθέο αξρέο εθηόο Υπνπξγείνπ Άκπλαο, 

αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα24:   

«Η Δπηηξνπή αλεζπρεί γηα ην γεγνλόο όηη ε δηάξθεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο γηα 

                                                        
19

 UN Commission on Human Rights, Conscientious objection to military service, 22 April 

1998, E/CN.4/RES/1998/77, (δηαζέζηκν ζην: http://www.refworld.org/docid/3b00f0be10.html), θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξηζκεκέλε παξάγξαθν 2. 

 
20

 Human Rights Council Resolution 24/17, Conscientious objection to military service, A/HRC/RES/24/17, 8 

October 2013, ζηελ αξηζκεκέλε παξάγξαθν 7. 

 
21

 Βι. European Parliament, the Macciocchi Resolution of 7 February 1983 on conscientious objection, 

http://www.ebco-beoc.org/files/1983-02-07-Macciocchi.pdf , παξάγξαθνο 3, θαη the Schmidbauer Resolution of 

13 October 1989 on conscientious objection and alternative civilian service, http://www.ebco-

beoc.org/files/1989-10-13-Schmidbauer.pdf , παξάγξαθνο 4.  

 
22

 Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Δμέηαζε αηηήζεωλ αλαγλώξηζεο αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο, 

http://www.synigoros.gr/?i=metaxeirisi.el.imnode2.264999  

 
23

 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471, παξάγξαθνο 6.  

 
24

 UN Human Rights Committee CCPR/CO/83/GRC 25 Απξηιίνπ 2005, παξάγξαθνο 15 

 

http://www.refworld.org/docid/3b00f0be10.html
http://www.ebco-beoc.org/files/1983-02-07-Macciocchi.pdf
http://www.ebco-beoc.org/files/1989-10-13-Schmidbauer.pdf
http://www.ebco-beoc.org/files/1989-10-13-Schmidbauer.pdf
http://www.synigoros.gr/?i=metaxeirisi.el.imnode2.264999
http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/CO/83/GRC&Lang=En
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ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη 

γηα ην όηη ε εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ γηα ελαιιαθηηθή ππεξεζία βξίζθεηαη 

απνθιεηζηηθά ππό ηνλ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο (άξζξν 18). Τν θξάηνο 

κέινο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη ε δηάξθεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο δε ζα έρεη 

ηηκσξεηηθό ραξαθηήξα θαη ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην λα ζέζεη ηελ εμέηαζε ησλ 

αηηήζεσλ γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο ππό ηνλ έιεγρν 

πνιηηηθώλ αξρώλ.»  Παξόκνηα ήηαλ θαη ε πξόζθαηε ζρεηηθή ζύζηαζε. Αλάινγε 

ζύζηαζε έρεη θάλεη θαη ν Δπίηξνπνο γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο Δπξώπεο25. 

Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, πάιη ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνύλ ηα αηηήκαηα όζσλ 

απνξξίθζεθαλ, εθόζνλ νη ππνζέζεηο ηνπο εθθξεκνύλ.  

4) Καηάξγεζε όισλ ησλ «ακάρεησλ ηεθκεξίσλ» ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 59 ηνπ λόκνπ 3421/2005 (όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί από ην άξζξν 78 ηνπ 

λόκνπ 3883/2010), όπσο έρεη δεηήζεη ήδε από ην 1999 θαη ν πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε.26  

Σε θάζε πεξίπησζε, θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο πνπ αξλείηαη ην δηθαίσκα ηεο 

αληίξξεζεο ζπλείδεζεο ζε άηνκα πνπ δηώθνληαη – αιιά δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί – γηα 

παξάλνκε βία, δηόηη έηζη θαηαξγείηαη ην ηεθκήξην ηεο αζσόηεηαο. Δπίζεο, θαηάξγεζε 

ηεο απαξάδεθηεο δηάηαμεο πνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο ζε 

θπλεγνύο θαη κέιε ζθνπεπηηθώλ ζπιιόγσλ. Τν αίηεκα ππνζηεξίδεη θαη ε Διιεληθή 

Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ.27  

5) Δηθαίσκα ζηελ αλαγλώξηζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηελ θαηάηαμε ζηηο Έλνπιεο 

Δπλάκεηο. 

 

Τν δηθαίσκα απηό έρεη αλαγλσξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα28, ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην29, από ηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

                                                        
25

 Assessment of the progress made in implementing the recommendations of the Council of Europe 

Commissioner for Human Rights, Follow-up report on the Hellenic republic (2002 – 2005), 29 March 2006. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=984125#P135_14233 , παξάγξαθνο 34.  

 

 
26

 Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Δηδηθή Έθζεζε, «Ο ζεζκόο ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο. 

Πξνηάζεηο αλακόξθωζεο.» (1999) www.synigoros.gr/resources/docs/208142.doc, Μέξνο Πξώην: Η 

πξνηεηλόκελε κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκνύ, Κεθάιαην 3: Η ππαγωγή  ζην θαζεζηώο ηεο ΔΠΚΥ.  

 
27

 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471 παξάγξαθνο 9.  

 
28

 Commission on Human Rights, Resolution 1993/84, § 2  

 
29

 Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην, Απόφαςη Α3-0025/93 (γνωςτό ωσ ψήφιςμα De Gucht), 11 Μαρτίου 1993, όπωσ 
δημοςιεφτηκε ςτην Επίςημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων, C 115 ςτισ 26 Απριλίου 1993, ςελ. 178, 
και ςυγκεκριμζνα ςτην παράγραφο 49β (ςελ. 183) 
 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=984125#P135_14233
http://www.synigoros.gr/resources/docs/208142.doc
http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1993-84.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1993_115_R_0139_01&from=EN
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Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ30 θαη ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Σπλέιεπζε ηνπ Σπκβνύιηνπ ηεο 

Δπξώπεο31. Ήδε από ην 1987 αλαθεξόηαλ ζηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Υπνπξγώλ 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο32. Οκνίσο ην Σπκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ ΟΗΔ ελζαξξύλεη ηα θξάηε λα ην αλαγλσξίζνπλ.33 Τν ίδην αίηεκα δηαηππώλεη θαη ε 

Γηεζλήο Ακλεζηία34 αιιά θαη ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ35.  

Γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ, απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 

ηνπ Υπνπξγνύ Δζληθήο Άκπλαο, Αξηζκ. Φ.420/79/81978/Σ.300 (2) «Άνπιε 

ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε θαη ελαιιαθηηθή ππεξεζία ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο», 

ΦΔΚ 1854β/2005, Άξζξν 1, παξάγξαθνη 2-4. 

6) Καηάξγεζε ηεο δπλαηόηεηαο έθπησζεο από ην δηθαίσκα ζηελ 

αληίξξεζε ζπλείδεζεο (βι. άξζξν 64 ηνπ Ν. 3421/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από 

ην άξζξν 78 ηνπ Ν. 3883/2010), όπσο δεηά θαη ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζηελ εηδηθή 

έθζεζή ηνπ θαη αληηθαηάζηαζή ηεο από ζύζηεκα απηνηειώλ θπξώζεσλ.36 Τν ίδην 

αίηεκα έρεη δηαηππώζεη θαη ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ37. 

Παξόκνην αίηεκα λα κελ αλαθαιείηαη ε ηδηόηεηα ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο, 

δηαηππώλεη θαη ε Γηεζλήο Ακλεζηία.38 Αλαζεώξεζε ησλ ππνζέζεσλ όζσλ έρνπλ 

εθπέζεη από ηελ ηδηόηεηα ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο θαη δπλαηόηεηα ζε απηνύο λα 

νινθιεξώζνπλ ηελ ελαιιαθηηθή ππεξεζία (εμππαθνύεηαη ππό ην λέν επλντθόηεξν 

θαζεζηώο).  

 

                                                        
30

 βι. π.ρ. Concluding observations of the Human Rights Committee, SPAIN, CCPR/C/79/Add.61, 3 April 1996, 

§ 15, 20. 

 
31

 Recommendation 1518 (2001), παξάγξαθνο 5.1  

 
32 Recommendation No. R(87)8 of the Committee of Ministers, 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Other_Committees/DH-DEV-

FA_docs/CM_Rec%2887%2908.en.pdf , παξάγξαθνο 8.  
 
33

 Human Rights Council Resolution 24/17, Conscientious objection to military service, A/HRC/RES/24/17, 8 

October 2013,  ζηελ αξηζκεκέλε παξάγξαθν 5.  

 
34

 Βι. π.ρ. Γηεζλήο Ακλεζηία, Να αθπξωζεί ε θαηαδίθε ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο Αλαζηάζηνπ Μπάηα, 2 

Ννεκβξίνπ 2015: «Να αλαγλωξηζηεί ην δηθαίωκα ζηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, πξηλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο ζηξαηηωηηθήο ζεηείαο, θαζώο θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο κέιε 

ηωλ ελόπιωλ δπλάκεωλ.» https://www.amnesty.gr/news/press/article/16024/na-akyrothei-i-katadiki-toy-

antirrisia-syneidisis-anastasioy-mpata  

 
35

 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471, παξάγξαθνο 7.  

 
36

 Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Δηδηθή Έθζεζε, «Ο ζεζκόο ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο. 

Πξνηάζεηο αλακόξθωζεο.» (1999) www.synigoros.gr/resources/docs/208142.doc, Μέξνο Πξώην: Η 

πξνηεηλόκελε κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκνύ, Κεθάιαην 6: Η αληηθαηάζηαζε ηεο έθπηωζεο από απηνηειέο ζύζηεκα 

θπξώζεωλ. 

 
37

 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471 παξάγξαθνο 16. 
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 Βι. Η Γηεζλήο Ακλεζηία δεηά άκεζεο ηξνπνπνηήζεηο https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3946/i-

diethnis-amnistia-zita-ameses-tropopoiiseis, παξάγξαθνο 2 (κε αξηζκεκέλε). 

 

https://www.stratologia.gr/pdf/%25CE%25A6%25CE%2595%25CE%259A.1854-05%20%25CF%2584.%20%25CE%2592.pdf
https://www.stratologia.gr/pdf/N.3421-2005.pdf
http://www.geetha.mil.gr/files/prosopiko/nomothesia/N.3883_2010.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/79/Add.61&Lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=16909&lang=en
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Other_Committees/DH-DEV-FA_docs/CM_Rec%2887%2908.en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Other_Committees/DH-DEV-FA_docs/CM_Rec%2887%2908.en.pdf
https://www.amnesty.gr/news/press/article/16024/na-akyrothei-i-katadiki-toy-antirrisia-syneidisis-anastasioy-mpata
https://www.amnesty.gr/news/press/article/16024/na-akyrothei-i-katadiki-toy-antirrisia-syneidisis-anastasioy-mpata
http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471
http://www.synigoros.gr/resources/docs/208142.doc
http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471
https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3946/i-diethnis-amnistia-zita-ameses-tropopoiiseis
https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3946/i-diethnis-amnistia-zita-ameses-tropopoiiseis
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7) Άξζε ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο άλσ ησλ 

35 εηώλ όζνλ αθνξά ζηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο. Ο 

ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ πνζνύ λα γίλεηαη κε δίθαην ηξόπν (ζήκεξα ιόγσ ηνπ 

ππνινγηζκνύ κε βάζε ηνπο κήλεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο, θαη ηεο θνζηνιόγεζήο 

ηνπο κε ην ίδην πνζό πνπ θνζηνινγνύληαη θαη νη κήλεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, νη 

αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο θαινύληαη λα πιεξώζνπλ ρηιηάδεο επξώ παξαπάλσ. Γηα ην 

δήηεκα απηό ήδε έρεη θαηαηεζεί από αληηξξεζία ζπλείδεζεο πξνζθπγή ζηνλ 

Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε).  

 

Δπηπιένλ, γηα λα αξζνύλ θαη νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο, ν ππνινγηζκόο ηνπ πνζνύ λα 

γίλεηαη θαη’ αληηζηνηρία κε ηε θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. Αθόκα, ε 

θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ απηώλ λα γίλεηαη απεπζείαο ζε ππεξεζία εθηόο 

ΤΠΕΘΑ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο δελ 

ρξεκαηνδνηνύλ ηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο. Ο ειάρηζηνο ρξόλνο εθπιήξσζεο 

ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο γηα ηνπο άλσ ησλ 35 εηώλ, λα εμηζσζεί κε ηνλ ειάρηζην 

ρξόλν εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο.  

Γηα λα αξζνύλ νη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο άλσ ησλ 35 

εηώλ, επηβάιιεηαη ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λόκνπ 

3883/2010 (ΦΔΚ 167 Α, 24/11/2010) θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηεο Φ. 429.1/ 

19/281812 Απόθαζεο ΥΔΘΑ (ΦΔΚ 517 Β, 5/4/2011). Δλώ γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη 

θαλέλα κέξνο ηνπ πνζνύ πνπ θαηαβάιινπλ νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο δελ θαηαιήγεη 

ζην ΥΠ.ΔΘ.Α., απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο Φ. 429.1/ 19/281812 

Απόθαζεο ΥΔΘΑ (ΦΔΚ 517 Β, 5/4/2011).  

8) Τπνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο λα δηεθπεξαηώλεη ηελ αίηεζε ηνπ αληηξξεζία 

ζπλείδεζεο εληόο δπν κελώλ. Η ππνρξέσζε απηή λα δεζκεύεη ηε Γηνίθεζε όηη 

εληόο δπν κελώλ από ηελ αίηεζε ηνπ αληηξξεζία απηόο ζα έρεη ηνπνζεηεζεί ζηνλ 

θνξέα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο. Η απαξάδεθηε θαηάζηαζε 

αηηνύληεο λα εθπιεξώζνπλ θνηλσληθή ππεξεζία λα ιακβάλνπλ νξηζηηθή απάληεζε 

θαη λα δηαηίζεληαη ζηνλ θνξέα εθπιήξσζεο έλα ρξόλν κεηά ηελ αίηεζε ηνπο ζπληζηά 

θαηάθνξε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Κάζε επηπιένλ ρξόλνο λα 

αθαηξείηαη από ηελ εθπιήξσζε ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο. 

 

Τν αίηεκα απηό βαζίδεηαη ζηνλ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεη όηη νη 

δεκόζηεο ππεξεζίεο, όηαλ ππνβάιινληαη αηηήζεηο, νθείινπλ λα δηεθπεξαηώλνπλ ηηο 

ππνζέζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη λα απνθαίλνληαη γηα ηα αηηήκαηά ηνπο κέζα ζε 

πξνζεζκία πελήληα (50) εκεξώλ, κε επηπιένλ πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ αλ 

πξόθεηηαη γηα αξκνδηόηεηα πεξηζζόηεξσλ ππεξεζηώλ.39 

 

9) Πξαγκαηηθή θάιπςε ησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ ησλ αληηξξεζηώλ 

ζπλείδεζεο θαη άξζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζε νηθνλνκηθό επίπεδν.  
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 Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, Άξζξν 4.1  

 

http://www.antirrisies.gr/node/1149
http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/tabid/251/language/el-GR/Default.aspx
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Γπλαηόηεηα επηινγήο δσξεάλ ζίηηζεο, ζηέγαζεο θαη κεηαθηλήζεσλ ή απνδεκίσζεο 

ίζεο κε ην βαζηθό κηζζό αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. Απηό δεηά άιισζηε θαη ε Διιεληθή 

Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ40.  

 

Η Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ, ζηηο πξόζθαηεο ζπζηάζεηο ηεο, 

θάιεζε λα ηξνπνπνηεζεί ε λνκνζεζία ώζηε ε ελαιιαθηηθή ππεξεζία λα κελ είλαη 

ηηκσξεηηθή θαη λα κε ζπληζηά δηάθξηζε θαη σο πξνο ην θόζηνο. Δίλαη απαξάδεθην θαη 

ζπληζηά δηάθξηζε ε ππνρξεσηηθή κεηαθίλεζε ηνπ αηηνύληα αθόκε θαη πεληαθόζηα 

ρηιηόκεηξα καθξηά από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί από ηελ 

ππάξρνπζα επηηξνπή ειέγρνπ  ζπλείδεζεο. 

Οιηθή θάιπςε ηνπ θόζηνπο κεηαθίλεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηαηξηθώλ 

εμεηάζεσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ζην θνξέα πξνο εθπιήξσζε ελαιιαθηηθήο 

ππεξεζίαο θαη’ αλαινγία πξνο ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ησλ ζηξαηεπκέλσλ γηα ηελ 

πξώηε παξνπζίαζε ζηε κνλάδα ηνπο (άξζξν 68 Ν. 3421/2005 "Γαπάλεο θίλεζεο 

ησλ θαινύκελσλ γηα θαηάηαμε"). 

Γσξεάλ αζηηθέο κεηαθηλήζεηο γηα ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα εθπιεξώλνπλ ελαιιαθηηθή ππεξεζία θαη’ αλαινγία πξνο ην αληίζηνηρν 

δηθαίσκα ησλ ζηξαηεπκέλσλ. 

 

10) Άξζε ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο όζνλ 

αθνξά ζηηο κεηαζέζεηο. 

 

Τν λνκνζρέδην (βι. Άξζξν 12, παξάγξαθνο 9), πξνβιέπεη κελ θαηάξγεζε ηνπ 

απαξάδεθηνπ γεσγξαθηθνύ πεξηνξηζκνύ πνπ αθήλεη παξαπάλσ από ηνλ κηζό 

πιεζπζκό ηεο ρώξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηνίθσλ ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθώλ 

πεξηνρώλ, εθηόο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ νη 

αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, δηαηεξεί όκσο θαη κάιηζηα νξίδεη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο 

ηελ ηηκσξεηηθή απαγόξεπζε πνπ ηζρύεη γηα ηνλ ηόπν θαηνηθίαο. 

 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη αλαινγηθόηεηα κε ηνπο ζηξαηεπκέλνπο ζην ρξόλν παξακνλήο 

καθξηά από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο θαη θαηόπηλ δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ζε απηόλ. 

Παξόκνην αίηεκα έρεη δηαηππώζεη θαη ε Δζληθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξώπνπ, 41 αιιά θαη ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ42.  

 

11) Τπαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο ζε κε ζηξαηησηηθή 

επνπηεύνπζα αξρή, όπσο θαζνξίδεηαη ιεπηνκεξώο ζηελ εηδηθή έθζεζε ηνπ 
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 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471 παξάγξαθνο 12. 

 
41

 ΔΔΓΑ Πξνηάζεηο ηεο 10/06/2004 όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ ζηηο 01/07/04 επί δεηεκάηωλ αληηξξεζηώλ 

ζπλείδεζεο θαη ηνπ ζεζκνύ ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο ζηελ Διιάδα  (2004), 

παξάγξαθνο 11.  

 
42

 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471 παξάγξαθνο 13.  

 

http://www.antirrisies.gr/node/894
http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/antirisies_suneidisis/apofasi_eeda_gia_antirrisies_suneidisis2004.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/antirisies_suneidisis/apofasi_eeda_gia_antirrisies_suneidisis2004.pdf
http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471
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Σπλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε43. Τν αίηεκα ζηεξίδνπλ αθόκα ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην44, ε 

Δζληθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ45 θαη ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ46. 

 

12) Δπλαηόηεηα εθπιήξσζεο ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο θαη ζε Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο όπσο πξνηείλνπλ ηόζν ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζηελ 

εηδηθή έθζεζή ηνπ47, όζν θαη ε Δζληθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ48. 

Γπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα εθπιήξσζεο 

ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο, ζε αλζξσπηζηηθέο απνζηνιέο ζην εμσηεξηθό, όπσο 

πξνηείλεη ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην49. Η Κνηλνβνπιεπηηθή Σπλέιεπζε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο έρεη θάλεη κλεία γηα ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθεξζνύλ νη 

αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο ππεξεζίεο ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, ήδε από ην 196750. 

Τηο ζπζηάζεηο απηέο έρεη πηνζεηήζεη θαη ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ 

Αλζξώπνπ.51 

 

13) Ιζρύο ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο θαη ζηελ 

ελαιιαθηηθή ππεξεζία αθόκα θαη ζε πεξίνδν πνιέκνπ ή θαηάζηαζεο εθηάθηνπ 

                                                        
43

 Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Δηδηθή Έθζεζε, «Ο ζεζκόο ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο. 

Πξνηάζεηο αλακόξθωζεο.» (1999) www.synigoros.gr/resources/docs/208142.doc, Μέξνο Πξώην: Η 

πξνηεηλόκελε κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκνύ, Κεθάιαην 1: Η λέα επνπηεύνπζα αξρή. 

 
44

 European Parliament, the Bandrés Molet & Bindi Resolution of 19 January 1994 on conscientious objection in 

the Member States of the Community,  http://ebco-beoc.org/files/1994-01-19-Bandres_Molet_&_Bindi.pdf , 

παξάγξαθνο 9.  
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 ΔΔΓΑ Πξνηάζεηο ηεο 10/06/2004 όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ ζηηο 01/07/04 επί δεηεκάηωλ αληηξξεζηώλ 

ζπλείδεζεο θαη ηνπ ζεζκνύ ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο ζηελ Διιάδα  (2004), 

παξάγξαθνο 6.  
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 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471 παξάγξαθνο 4.  
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 Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Δηδηθή Έθζεζε, «Ο ζεζκόο ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο. 

Πξνηάζεηο αλακόξθωζεο.» (1999) www.synigoros.gr/resources/docs/208142.doc, Μέξνο Πξώην: Η 

πξνηεηλόκελε κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκνύ, Κεθάιαην 4: Ο θνξέαο απαζρόιεζεο.  
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 ΔΔΓΑ Πξνηάζεηο ηεο 10/06/2004 όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ ζηηο 01/07/04 επί δεηεκάηωλ αληηξξεζηώλ 

ζπλείδεζεο θαη ηνπ ζεζκνύ ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο ζηελ Διιάδα  (2004), 

παξάγξαθνο 10. 
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 European Parliament, the Schmidbauer Resolution of 13 October 1989 on conscientious objection and 

alternative civilian service, http://www.ebco-beoc.org/files/1989-10-13-Schmidbauer.pdf , παξάγξαθνο 13, 

Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην, Απόφαςη Α3-0025/93 (γνωςτό ωσ ψήφιςμα De Gucht), 11 Μαρτίου 1993, όπωσ 
δημοςιεφτηκε ςτην Επίςημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων, C 115 ςτισ 26 Απριλίου 1993, ςελ. 178, 
και ςυγκεκριμζνα ςτην παράγραφο 52 (ςελ. 183), θαη the Bandrés Molet & Bindi Resolution of 19 January 

1994 on conscientious objection in the Member States of the Community,  http://ebco-beoc.org/files/1994-01-

19-Bandres_Molet_&_Bindi.pdf , παξάγξαθνο 7(γ) 
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 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 337 (1967), παξάγξαθνο 3.3  

Η εθαξκνγή ηεο παξαπάλω απόθαζεο δεηήζεθε θαη κε ηηο ζπζηάζεηο: Recommendation 478 (1967) θαη  

Recommendation 816 (1977)  
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 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471 παξάγξαθνο 15. 
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–––––––––––––– 
Σωματείο αναγνωριςμένο με την υπ’ αριθμ. 631/2004 απόφαςη Μονομελούσ Πρωτοδικείου Αθηνών 

 

αλάγθεο όπσο δεηά θαη ε Δηεζλήο Ακλεζηία52 θαη ε Ειιεληθή Έλσζε γηα ηα 

Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ53.  

 

Γηα λα ηζρύζεη απηό, ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 

3421/2005, όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί από ην Ν. 3883/2010, άξζξν 78, εδάθην ηε.  

 

14) Δηθαίσκα ζηελ αλαγλώξηζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο 

θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ζηξαηησηηθνύο. 

 

Τν δηθαίσκα ζηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο κέιε ησλ ελόπισλ 

δπλάκεσλ αλαγλσξίδεηαη ξεηά από ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Σπλέιεπζε ηνπ Σπκβνύιηνπ 

ηεο Δπξώπεο54 θαη ηελ Δπηηξνπή Υπνπξγώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο55. Τν 

αίηεκα ζηεξίδεη θαη ε Γηεζλήο Ακλεζηία56.  

 

15) Μείσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ηεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο από ηα 45 έηε 

πνπ ηζρύεη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ θαηά κία δεθαεηία. 

 

16) Απνπνηληθνπνίεζε ηεο νιηθήο άξλεζεο ζηξάηεπζεο.  

 

Πιήξεο  απνπνηληθνπνίεζε ηεο νιηθήο άξλεζεο ζηξάηεπζεο θαη ζε πξώην ζηάδην, 

άξζε ηνπιάρηζηνλ ησλ πνηληθώλ θπξώζεσλ (λα κε θπιαθίδνληαη νη νιηθνί αξλεηέο), 

αιιά θαη όζσλ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ παξαβηάδνπλ ζεκειηώδε πνιηηηθά θαη αηνκηθά 

δηθαηώκαηα (δηθαίσκα εμόδνπ από ηε ρώξα, δηθαίσκα έθδνζεο δηαβαηεξίνπ θαη 

ηαπηόηεηαο, δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη θαη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

δηθαηώκαηα πνπ παξαβηάδνληαη από ηα εμνλησηηθά πξόζηηκα). Παξόκνην αίηεκα έρεη 

δηαηππώζεη θαη ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ57. 

____________________________________________ 

Το Δςπυπαφκό Γπαθείο για ηην Ανηίππηζη Σςνείδηζηρ ιδπύθηκε ζηιρ Βπςξέλλερ ηο 1979 για ηην 

πποζηαζία ηος δικαιώμαηορ ζηην ανηίππηζη ζςνείδηζηρ και ηος δικαιώμαηορ ζηη διεθνή πποζηαζία 
για ηοςρ ππόζθςγερ, και ηην πποώθηζη ηηρ ειπήνηρ, ηηρ μη βίαρ και ηηρ εκπαίδεςζηρ ζηα 
ανθπώπινα δικαιώμαηα. Έσει ζςμμεηοσικό καθεζηώρ ζηο Σςμβούλιο ηηρ Δςπώπηρ από ηο 1998 και 
είναι μέλορ ηηρ Σςνέλεςζηρ ηυν Γιεθνών Μη-Κςβεπνηηικών Οπγανώζευν από ηο 2005. Παπέσει 
εμπειπογνυμοζύνη και νομικέρ απότειρ εκ μέποςρ ηος Γενικού Γιεςθςνηηπίος Ανθπυπίνυν 
Γικαιυμάηυν και Νομικών Υποθέζευν ηος Σςμβοςλίος ηηρ Δςπώπηρ. Σςνειζθέπει ζηη ζύνηαξη ηηρ 
εηήζιαρ έκθεζηρ ηηρ Δπιηποπήρ Πολιηικών Δλεςθεπιών, Γικαιοζύνηρ και Δζυηεπικών Υποθέζευν ηος 

Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος από ηο 1994. Δίναι πλήπερ μέλορ ηος Δςπυπαφκού Φόποςμ Νεολαίαρ από 
ηο 1995. 

                                                        
52

 Βι. Η Γηεζλήο Ακλεζηία δεηά άκεζεο ηξνπνπνηήζεηο https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3946/i-

diethnis-amnistia-zita-ameses-tropopoiiseis, παξάγξαθνο 3 (κε αξηζκεκέλε). 
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 Βι. Δπηζηνιή ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ Γεκήηξε Φξηζηόπνπινπ, εθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Έλωζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (2005) http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=471 παξάγξαθνο 8.  

 
54

 Recommendation 1518 (2001), παξάγξαθνο 5.2. 

 
55

 Recommendation CM/Rec (2010) 4 § 42-46. 
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 Βι. Η Γηεζλήο Ακλεζηία δεηά άκεζεο ηξνπνπνηήζεηο https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3946/i-

diethnis-amnistia-zita-ameses-tropopoiiseis, παξάγξαθνο 4 (κε αξηζκεκέλε). 
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