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Ολική Άρνηση Στράτευση̋ & Ανυποταξία

Ολικό̋ αρνητή̋ στράτευση̋ είναι αυτό̋ που για ιδεο-
λογικού̋ λόγου̋ δηλώνει δηµόσια ότι αρνείται τόσο την 
στρατιωτική θητεία όσο και την εναλλακτική υπηρεσία. 
Αφού δεν παρουσιάζεται, κηρύσσεται ανυπότακτο̋.

Για του̋ ανυπότακτου̋ ισχύουν οι κυρώσει̋ του Στρα-
τιωτικού Ποινικού Κώδικα, καθώ̋ και εξαγοράσιµη επι-
πρόσθετη θητεία 6 µηνών. Με βάση τον Κώδικα, η ποινή 
είναι πλέον πληµµεληµατική, δεν αποτελεί κακούργη-
µα. Πρακτικά η συνήθη̋ ποινή ανέρχεται στα δύο χρόνια 
και άρα είναι εξαγοράσιµη. Λόγω τη̋ πληµµεληµατική̋ 
µορφή̋ δεν υπάρχει πια κίνδυνο̋ προφυλάκιση̋ κατά 
την ανάκριση. Είναι όµω̋ πλέον επιτρεπτή η καταδίκη 
ερήµην. Μετά την πιθανή καταδίκη, ο κατηγορούµενο̋ 
καλείται διαρκώ̋ να καταταγεί στο στρατό (πληρώνοντα̋ 
συνεχεί̋ εξαγοράσιµε̋ καταδίκε̋) µέχρι το 45ο έτο̋ 
τη̋ ηλικία̋ του. Αν αλλάξει κατοικία αποφεύγει τη διαδι-
κασία του δικαστηρίου και ζει κανονικά, αλλά θα πρέπει 
να είναι προσεκτικό̋ (στην περίπτωση που βρεθεί για 
άλλο λόγο στα χέρια των διωκτικών αρχών) εφόσον θα 
εκκρεµούν σε βάρο̋ του καταδίκε̋.

Αν καταδικαστεί κάποιο̋ αµετάκλητα για ανυποταξία, 
τότε δεν µπορεί να διοριστεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα ή να 
αποκτήσει άδεια άσκηση̋ επαγγέλµατο̋ που εξαρτάται 
από διοικητική αρχή. Οι στερή-
σει̋ αυτέ̋ δεν ισχύουν για 
κάποιον που έχει συµπλη-
ρώσει το 45ο έτο̋. Επίση̋, 
δεν χορηγείται ούτε θεω-
ρείται διαβατήριο µε βάση 
το Ν.3421/2005 παρά 
µόνο στου̋ µόνιµου̋ 
κατοίκου̋ εξωτερι-
κού. Ο Συνήγορο̋ 
του Πολίτη θεωρεί 
τη διάταξη ω̋ αντι-
συνταγµατική. Για τι̋ 
χώρε̋ Σένγκεν πά-
ντω̋ δεν χρειάζεται 
διαβατήριο.

Ούτε µία ώρα στο στρατό 
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ΚΙ Ούτε Μια Ώρα στον Στρατό

ΚΙ Ο Μ Ω Σ… Η στρατιωτική θητεία δεν είναι ένα «πρέ-
πει», δεν είναι µια παράδοση που θα πρέπει να συνεχί-
σουµε. ∆εν είναι ο χώρο̋ εκείνο̋ που θα µα̋ «αντρώ-
σει», αλλά θα µα̋ µαντρώσει. ∆εν είναι ο χώρο̋ που 
θα εκπαιδευτούµε για να αντιµετωπίσουµε τον δήθεν 
εχθρό. Ο πόλεµο̋ είναι το µεγαλύτερο έγκληµα κατά τη̋ 
ανθρωπότητα̋ και η στρατιωτική ισχύ̋ όρο̋ ύπαρξή̋ του. 
Η Ελλάδα συντηρεί τον µεγαλύτερο στρατό συγκριτικά 
µε τον πληθυσµό τη̋. Τα στατιστικά στοιχεία όµω̋ δεί-
χνουν ότι ένα̋ στου̋ τέσσερι̋ (πηγή ΥΠ.ΕΘ.Α.) αρνείται 
να φορέσει τα χακί και να υποτάξει τον εαυτό του, εξ’ ου 
και ο όρο̋ «ανυπότακτο̋». Κανεί̋ δεν είναι µόνο̋ του 
σε αυτό τον αγώνα για την κατάργηση τη̋ υποχρεωτική̋ 
στρατιωτική̋ θητεία̋. Είναι χιλιάδε̋ αυτοί που γυρίζουν 
την πλάτη σε αυτόν τον εξουσιαστικό µηχανισµό.

Το δικαίωµα αντίρρηση̋ συνείδηση̋ στη στρατιωτι-

κή θητεία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωµα και απορ-
ρέει από την ελευθερία τη̋ συνείδηση̋ που κατοχυ-
ρώνεται διεθνώ̋ στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (άρθρο 18), το ∆ιεθνέ̋ 
Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (άρ-
θρο 19) και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώ-
µατα του Ανθρώπου (άρθρο 9). ∆ιεθνεί̋ οργανισµοί 
(Ο.Η.Ε., Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋, Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Ο.Α.Σ.Ε. κ.α.) και οργανώσει̋ (∆ιεθνή̋ Αµνηστία, 
E.B.C.O., W.R.I. κ.α.) υποστηρίζουν του̋ αντιρρησίε̋ 
συνείδηση̋ σε ολόκληρο τον κόσµο. Η αντίρρηση συ-
νείδηση̋ είναι ο πιο άµεσο̋ τρόπο̋ για να διακηρύξει 
κανεί̋ έµπρακτα την αντίθεσή του στον πόλεµο, τον 
µιλιταρισµό, τον εθνικισµό, τη βία και την απαξίωση 
τη̋ ανθρώπινη̋ ζωή̋ και τη̋ αξιοπρέπεια̋ που είναι 



µερα, και το ισχύον νοµικό πλαίσιο είναι αντίστοιχα ο 
Νόµο̋ 3421/2005 (23/11/2005) και η Υπουργική Από-
φαση Φ.420/10/80347/2006 (10/3/2006).

Πάντω̋ δεν αναγνωρίζονται ω̋ αντιρρησίε̋ συνείδη-
ση̋ όσοι έχουν υπηρετήσει ενόπλω̋ σε ένοπλε̋ δυνά-
µει̋ ή σώµατα ασφαλεία̋, όσοι έχουν λάβει ή ζητήσει 
άδεια οπλοφορία̋, ή συµµετέχουν σε σκοπευτικού̋ 
αγώνε̋, κυνήγι κ.λ.π. και όσοι έχουν καταδικαστεί ή εκ-
κρεµεί σε βάρο̋ του̋ ποινική δίωξη για έγκληµα που 
έχει σχέση µε χρήση όπλων, πυροµαχικών ή παράνοµη̋ 
βία̋.

Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίε̋ 
φορέων του δηµόσιου τοµέα και συνίσταται στην παρο-
χή υπηρεσιών κοινή̋ ωφέλεια̋, σε περιοχέ̋ εκτό̋ των 
Νοµών Αττική̋, Θεσσαλονίκη̋, γέννηση̋, καταγωγή̋ ή 
διαµονή̋ των ενδιαφεροµένων, καθώ̋ και εκτό̋ των µε-
γάλη̋ πληθυσµιακή̋ πυκνότητα̋ αστικών κέντρων.

Η υπαγωγή των αντιρρησιών 

συνείδηση̋ στι̋ διατάξει̋ του 
νόµου γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνική̋ Άµυνα̋, 
ύστερα από γνωµοδότηση 
ειδική̋ επιτροπή̋, που εξε-
τάζει τη συνδροµή των προ-
ϋποθέσεων αναγνώριση̋ 
των ενδιαφεροµένων ω̋ 
αντιρρησιών συνείδηση̋, 

είτε µέσα από τα δικαιολο-
γητικά που υποβάλλουν 

είτε και αυτοπροσώ-
πω̋, εφόσον τού-

το απαιτείται και 
α π ο τ ε λ ε ί τ α ι 

από: α) δύο 
κ α θ η γ η τ έ ̋ 
α ν ω τ ά τ ω ν 
ε κ π α ι -
δευτ ικών 
ιδρυµάτων 
µε ειδικό-

Εναλλακτική Πολιτική Κοινωνική Υπηρεσία

Ο πρώτο̋ νόµο̋ στην Ελλάδα που εισάγει µια µορφή 
πολιτική̋ κοινωνική̋ υπηρεσία̋ ω̋ εναλλακτική τη̋ 
στρατιωτική̋ θητεία̋ είναι ο Νόµο̋ 2510/97 που ψηφί-
ζεται στη Βουλή στι̋ 27/6/1997 και τίθεται σε ισχύ την 
1-1-1998. Από το 1998 λοιπόν, υπάρχει νόµιµα εναλ-
λακτική υπηρεσία εκτό̋ στρατού. Έτσι, όσοι επικαλού-
νται τι̋ θρησκευτικέ̋ ή ιδεολογικέ̋ του̋ πεποιθήσει̋ 
προκειµένου να µην εκπληρώσουν τι̋ στρατιωτικέ̋ 
του̋ υποχρεώσει̋ για λόγου̋ συνείδηση̋, µπορεί να 
αναγνωρίζονται ω̋ αντιρρησίε̋ συνείδηση̋ και να προ-
σφέρουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Οι 
λόγοι συνείδηση̋ θεωρούνται ότι έχουν σχέση µε µια 
γενική αντίληψη περί ζωή̋, βασισµένη σε συνειδητέ̋ 
θρησκευτικέ̋, φιλοσοφικέ̋ ή ηθικέ̋ πεποιθήσει̋, που 
εφαρµόζονται από το άτοµο απαράβατα και εκδηλώνο-
νται µε τήρηση ανάλογη̋ συµπεριφορά̋.

Μάλιστα, στην Αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγ-
µατο̋ στι̋ 6/4/2001, προστίθεται Ερµηνευτική ∆ήλωση 
στην Παράγραφο 6 του Άρθρου 4 (Κάθε Έλληνα̋ που 
µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένο̋ να συντελεί 
στην άµυνα τη̋ Πατρίδα̋, σύµφωνα µε του̋ ορισµού̋ 
των νόµων) που διευκρινίζει ότι η διάταξη τη̋ παραγρά-
φου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται µε νόµο η υπο-
χρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντό̋ ή εκτό̋ 
των ενόπλων δυνάµεων (εναλλακτική θητεία), από 
όσου̋ έχουν τεκµηριωµένη αντίρρηση συνείδηση̋ 
για την εκτέλεση ένοπλη̋ ή γενικά στρατιωτική̋ 
υπηρεσία̋.

Στι̋ 28/7/2004 ψηφίζεται ο Νόµο̋ 
3257/2004 που επιτρέπει µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνική̋ Άµυνα̋ την µείωση τη̋ δι-
άρκεια̋ τη̋ εναλλακτική̋ υπηρεσία̋ ω̋ και 
διπλάσια τη̋ στρατιωτική̋ µείον ένα µήνα. 
Η Υπουργική Απόφαση όντω̋ εκδίδεται 
στι̋ 11/8/2004 (Φ.420/76/81249/2004) 
οπότε η εναλλακτική υπηρεσία, από 
30µηνη που ήταν τότε έναντι τη̋ 12µη-
νη̋ στρατιωτική̋ θητεία̋, µειώνεται σε 
23 µήνε̋. Η διάρκεια τη̋ εναλλακτική̋ 
υπηρεσία̋ παραµένει 23 µήνε̋ ω̋ σή-

τητα στη φιλοσοφία ή 
στι̋ κοινωνικέ̋ - πο-
λιτικέ̋ επιστήµε̋ ή 
στην ψυχολογία, 
β) έναν σύµβολο 
ή πάρεδρο του 
Νοµικού Συµβου-
λίου του Κράτου̋, 
γ) δύο ανώτερου̋ 
αξιωµατικού̋, έναν 
του στρατολογικού και 
έναν του υγειονοµικού σώ-
µατο̋ των Ενόπλων ∆υνάµεων.

Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία δεν κα-
λύπτουν οργανικέ̋ θέσει̋ του φορέα στον οποίο δια-
τίθενται, εξοµοιώνονται όµω̋ µε του̋ υπαλλήλου̋ του 
φορέα αυτού σε ό,τι αφορά την υγειονοµική περίθαλψη 
και γενικά τη διοικητική µέριµνα. ∆ικαιούνται τροφή και 
στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον 
αυτό̋ αδυνατεί, καταβάλλεται σε αυτού̋ χρηµατικό ποσό 
ω̋ αντίτιµο, ίσο µε το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, 
τη στέγαση, την ένδυση και τι̋ µετακινήσει̋ των οπλι-
τών. Τέλο̋, δικαιούνται άδεια̋ απουσία̋ δύο ηµερών 
για κάθε µήνα υπηρεσία̋.

Απαλλαγή Ι5

Αν κάποιο̋ στρατεύσιµο̋ χαρακτηριστεί Ι5 απαλλάσ-
σεται νόµιµα από την στράτευση. Η απόφαση τη̋ Αρχή̋ 
Προστασία̋ Προσωπικών ∆εδοµένων τη̋ 29/11/2000 
ορίζει ότι τα πιστοποιητικά τη̋ Στρατολογία̋ δε θα 
αναφέρονται στη Σωµατική Ικανότητα του στρατεύσι-
µου ή στου̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ εξαιρέθηκε από 
τη στράτευση. Η απόφαση έχει ήδη εφαρµοστεί από το 
Γ.Ε.Ε.Θ.Α. Άρα, µε το Ι5 καταρχήν δεν υπάρχει κώλυµα 
διορισµού στο ∆ηµόσιο, και φυσικά κανένα πρόβληµα 
(από νοµική̋ άποψη̋) για τον ιδιωτικό τοµέα. Ούτε για το 
δίπλωµα οδήγηση̋ υπάρχει πρόβληµα, γιατί το Υπουρ-
γείο Μεταφορών διαθέτει δική του ∆ευτεροβάθµια Επι-
τροπή στην οποία µπορεί να εξεταστεί όποιο̋ συναντή-
σει ενδεχόµενη δυσκολία και να δικαιωθεί ανεξαρτήτω̋ 
στρατολογικού Ι5.


