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Προτάσεις της 10/06/2004 ό�ως τρο�ο�οιήθηκαν στις 01/07/04 ε�ί 

ζητηµάτων αντιρρησιών συνείδησης και του θεσµού της εναλλακτικής 

�ολιτικής-κοινωνικής υ�ηρεσίας στην Ελλάδα  

 

Η Ολοµέλεια αφού άκουσε την Eροφορική ανάEτυξη της εισήγησης του 

ΕEιστηµονικού Συνεργάτη της κ. Β. ΓεωργακόEουλου καθώς και τις Eροτάσεις του 

µέλους της κ. Α. Θεοδωρίδη, οι οEοίες είχαν αEοσταλεί ταχυδροµικώς Eρο της συζήτησης 

σε όλα τα µέλη της ΕEιτροEής και µετά µακράν συζήτησης εEί των σχετικών θεµάτων, 

κατέληξε στις Eαρακάτω αEόψεις και Eροτάσεις: 

 

1. Η διάρκεια της εναλλακτικής θητείας να είναι µεγαλύτερη της κανονικής 

(στρατιωτικής) θητείας. Η Eρόταση έγινε δεκτή κατά Eλειοψηφία. 

2. Ως *ρος την εναλλακτική θητεία εν γένει, η διάρκεια της άο*λης 

εναλλακτικής θητείας να είναι ίση µε τη διάρκεια της εναλλακτικής 

κοινωνικής υ*ηρεσίας. Η Eρόταση δεν έγινε δεκτή και καταψηφίστηκε αEό 

την Eλειοψηφία.  

3. Συναίνεση ως *ρος τα σηµεία (α) και (β) της *ρότασης νόµου *ου κατέθεσε 

το Υ*ουργείο Εθνικής Άµυνας. Η *ρόταση νόµου του Υ*ουργείου Εθνικής 

Άµυνας *ροβλέ*ει ότι η α*όλυση αντιρρησιών συνείδησης δεν µ*ορεί να 

γίνει *ριν α*ό τη συµ*λήρωση: (α) για τους υ*όχρεους άο*λης θητείας, 

του χρόνου της ένο*λης θητείας, *ου ισχύει κάθε φορά για την κατηγορία 

τους, *ροσαυξηµένης κατά τα 2/3 αυτής και (β) για τους υ*όχρεους 

εναλλακτικής *ολιτικής κοινωνικής υ*ηρεσίας, του δι*λάσιου της 

ένο*λης θητείας, *ου ισχύει κάθε φορά για την κατηγορία τους. Η Eρόταση 

καταψηφίστηκε αEό την Eλειοψηφία.  
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4. Η διάρκεια της άο*λης εναλλακτικής θητείας να είναι µεγαλύτερη κατά 

30% της διάρκειας της κανονικής στρατιωτικής θητείας, ενώ αντίστοιχα η 

διάρκεια της εναλλακτικής κοινωνικής υ*ηρεσίας να είναι µεγαλύτερη 

κατά 50% της διάρκειας της κανονικής στρατιωτικής θητείας. Η Eρόταση 

έγινε δεκτή κατά Eλειοψηφία.  

5. Κατάργηση της δυνατότητας άσκησης συνεχών και αλλε*άλληλων διώξεων 

για την άρνηση εκ*λήρωσης της στρατιωτικής θητείας. Η Eρόταση έγινε 

δεκτή µε οµοφωνία. 

6. Ως *ρος το ε*ο*τικό όργανο των αντιρρησιών συνείδησης, αρχικά την 

αρµοδιότητα να έχει το Υ*ουργείο Εθνικής Άµυνας αλλά εφόσον οι 

ενδιαφερόµενοι υ*αχθούν στο καθεστώς των αντιρρησιών συνείδησης και 

διαγραφούν α*ό το Στρατολογικό Μητρώο του Υ*ουργείου Εθνικής 

Άµυνας να υ*άρχει συναρµοδιότητα των Υ*ουργείων Εσωτερικών και 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Eρόταση έγινε δεκτή οµοφώνως. 

7. Κατάργηση της Ε*ιτρο*ής Ελέγχου Συνείδησης του Υ*ουργείου Εθνικής 

Άµυνας. Η Eρόταση δεν έγινε δεκτή και καταψηφίστηκε αEό την Eλειοψηφία.  

8. Οι α*ορρι*τικές της Ε*ιτρο*ής Ελέγχου Συνείδησης α*οφάσεις να είναι 

*λήρως αιτιολογηµένες. Η Eρόταση έγινε δεκτή οµοφώνως. 

9. Τρο*ο*οίηση της σύνθεσης της Ε*ιτρο*ής Ελέγχου Συνείδησης µε την 

*ροσθήκη 2 ε*ι*λέον *ολιτικών εκ*ροσώ*ων, ενός του Υ*ουργείου 

Εσωτερικών και ενός του Υ*ουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Η Eρόταση έγινε δεκτή οµοφώνως. 

10. Υ�αγωγή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) –µε γνωστή κοινωνική 

δραστηριότητα-στους φορείς �ου µ�ορούν να υ�ηρετήσουν οι αντιρρησίες 

συνείδησης. Η Eρόταση αυτή τελικά διατυEώθηκε ως εξής κατά τη συνεδρίαση 

της αEό 01.07.04 Ολοµέλειας της ΕΕ∆Α: Κατάρτιση α*ό διυ*ουργική 

Ε*ιτρο*ή ειδικής λίστας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κοινής 

ωφέλειας *ου θα *εριλαµβάνονται στους φορείς στους ο*οίους µ*ορούν να 

υ*ηρετήσουν οι αντιρρησίες συνείδησης. Η Eρόταση έγινε δεκτή οµοφώνως. 

11. Το γεωγραφικό κριτήριο του τό*ου εκ*λήρωσης της εναλλακτικής θητείας 

(άο*λης ή κοινωνικής υ*ηρεσίας) να υ*άγεται στους ίδιους κανόνες *ου 
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ισχύουν για την κανονική στρατιωτική θητεία των ενό*λως υ*ηρετούντων. 

Η Eρόταση έγινε δεκτή κατά Eλειοψηφία. 

12. Τέλος, τα µέλη της ΕΕ∆Α συµφώνησαν ως Eρος την εφαρµογή του ψηφίσµατος 

του ΕυρωEαϊκού Κοινοβουλίου το οEοίο δίνει τη δυνατότητα σε Eαλαιούς και 

µεγάλης ηλικίας αντιρρησίες συνείδησης να τακτοEοιηθούν στρατολογικά.  

 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2004 

 

 

 


