
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της 

ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 2667/1998 

σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν πρόσωπα 

οριζόμενα από τριάντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών 

επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                   

Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ                                                                                                                       

επί του άρθρου 12 του ΣχΝ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων 

οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις»                                                                   

(Αντιρρησίες συνείδησης)                                                                                                                 

28.1.2016 

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), στο πλαίσιο του θεσμικού της 

ρόλου ως το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας και προώθησης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει επιδείξει διαρκές ενδιαφέρον για θέματα που άπτονται της 

ελευθερίας συνείδησης, έχοντας ειδικότερα ασχοληθεί επανειλημμένως με ζητήματα που προκύπτουν 

από την εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας και την προστασία των δικαιωμάτων των αντιρρησιών 

συνείδησης.  

Ενόψει της συζήτησης και ψήφισης του ΣχΝ με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, 

μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις», στην Ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 

2016, η ΕΕΔΑ συνεχίζει να παρακολουθεί με προσοχή και ικανοποίηση την ανάληψη νομοθετικής 

πρωτοβουλίας, έστω και με καθυστέρηση πολλών ετών, για την εφαρμογή παλαιότερων ψηφισμάτων 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για στρατολογική τακτοποίηση των παλαιών και μεγάλης ηλικίας 

αντιρρησιών συνείδησης. Δεν μπορεί ωστόσο να μην επισημάνει ότι το παρόν ΣχΝ εξακολουθεί να 

αφήνει άλυτα πολλά από τα χρόνια ζητήματα παραβιάσεων των δικαιωμάτων των αντιρρησιών 

συνείδησης, μη ανταποκρινόμενο ουσιαστικά στις συστάσεις που έχει διατυπώσει επανειλημμένως, 

μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ. 

Λόγω της σπουδαιότητας, συνεπώς, του ζητήματος, σε συνδυασμό με την ανάγκη εναρμόνισης 

της ελληνικής νομοθεσίας με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως αυτή 

προκύπτει από τις επανειλημμένες συστάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, η ΕΕΔΑ 

κρίνει αναγκαίο να επανέλθει σε προηγούμενες συστάσεις της προς την Πολιτεία. Προς το σκοπό αυτό, 

η ΕΕΔΑ δημοσίευσε στις 20 Ιανουαρίου 2016 Παρατηρήσεις επί του άρθρου 12 του Σχεδίου Νόμου 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού 

και άλλες διατάξεις» (Αντιρρησίες συνείδησης).   
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