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Προτάσεις για το θεσµό της εναλλακτικής �ολιτικής-

κοινωνικής υ�ηρεσίας  

 

1. Η ελευθερία της συνείδησης Dροστατεύεται αDό όλα τα διεθνή 

κείµενα Dροστασίας των δικαιωµάτων. Το άρθρο 9 της ΕυρωDαϊκής 

Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώDου και το άρθρο 18 του ∆ιεθνούς 

Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα αDοτελούν τις 

σηµαντικότερες σχετικές διατάξεις. Σύµφωνα µάλιστα µε τις δύο αυτές 

διατάξεις, η ελευθερία συνείδησης δεν υDόκειται σε Dεριορισµούς στην 

αDόλαυσή της όDως συµβαίνει µε την θρησκευτική ελευθερία. Οι 

αντιρρησίες συνείδησης εδράζουν ακριβώς τη διαφωνία τους στην ελευθερία 

συνείδησης. 

2. Στις Dροηγούµενες διατάξεις στηρίχθηκαν ήδη αDό τις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 οι σοβαρότατες διεθνείς Dιέσεις Dρος την Ελλάδα για να 

ξεκινήσει συνολική Dρωτοβουλία νοµοθετικής ρύθµισης του ζητήµατος των 

αντιρρησιών συνείδησης. Αναφέρονται χαρακτηριστικά οι αναφορές αρ. 

260/87, 495/88, 519/88, 34/92, 451/93, 184/93 στο Ευρωκοινοβούλιο Dου 

οδήγησαν σε δύο σηµαντικές Εκθέσεις και αντίστοιχα Ψηφίσµατα 

(13.10.1989 και  3.12.1993). 

3. Έως το 1997 είχαν σηµειωθεί δύο εDιµέρους ρυθµίσεις του 

ζητήµατος. Το 1977 εξαιρέθηκαν αDό την εκDλήρωση της θητείας τους όσοι 

αντιρρησίες συνείδησης είχαν εκτίσει διDλάσια (αDό τη στρατιωτική θητεία) 

Dοινή φυλάκισης. Το 1988 θεσDίστηκε η άοDλη στρατιωτική θητεία για τους 

αντιρρησίες συνείδησης για λόγους ιδεολογικούς. 

4. Ο Ν. 2510/1997 θέσDισε την εναλλακτική Dολιτική και κοινωνική 

υDηρεσία και αDοτέλεσε Dραγµατική Dρόοδο αφού για Dρώτη φορά 
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εDιχειρούσε ο Έλληνας νοµοθέτης τη συνολική ρύθµιση του ζητήµατος. 

Σύντοµα όµως ο νόµος εµφάνισε δυσχέρειες κατά την εφαρµογή του µε 

αDοτέλεσµα τόσο ο Συνήγορος του Πολίτη όσο και διεθνή όργανα ελέγχου να 

εDισηµαίνουν ελλείψεις. 

5. Ο Συνήγορος του Πολίτη ετοίµασε Ειδική Έκθεση για το θεσµό η 

οDοία εντόDιζε Dροβλήµατα σχετικά µε την εDοDτεύουσα αρχή, τη διάρκεια 

της εναλλακτικής κοινωνικής-Dολιτικής θητείας, την υDαγωγή στο 

καθεστώς της εναλλακτικής θητείας, το φορέα αDασχόλησης, τη δυνατότητα 

κάλυψης καθηκόντων οργανικής θέσης, το µέτρο της έκDτωσης αDό το 

αυτοτελές σύστηµα, τον Dροσδιορισµό των καθηκόντων, τον χρόνο 

ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας αDασχόλησης, τις κατηγορίες των αδειών και 

τον τόDο διανυκτέρευσης, καθώς και την υγειονοµική κάλυψη. 

6. Στην ΕυρωDαϊκή ΕDιτροDή των Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του 

ΕυρωDαϊκού Κοινωνικού Χάρτη έχει ήδη κριθεί Dαραδεκτή η υD’ αριθµόν 

8/2000 Συλλογική Αναφορά σε βάρος της Ελλάδας Dου στηρίζεται στον 

ισχυρισµό ότι σε Dολλές DεριDτώσεις οι αντιρρησίες συνείδησης υDόκεινται 

σε αναγκαστική εργασία, η οDοία αDαγορεύεται αDό το άρθρο 1 Dαρ. 2 του 

Χάρτη.1 Είναι δε γνωστό ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε Dρόσφατα αDό το 

ΕυρωDαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώDου (αDόφαση Θλιµµένος) 

για Dαράβαση του άρθρου 9 σε συνδυασµό µε το άρθρο 14 της ΕυρωDαϊκής 

Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώDου λόγω των δυσκολιών Dου 

Dροκαλούσαν στην εDαγγελµατική σταδιοδροµία των αντιρρησιών 

συνείδησης, οι Dρο του Ν. 2510/97 καταδίκες τους αDό τα Dοινικά 

δικαστήρια της χώρας. 

7. Η Σύσταση της ΕDιτροDής ΥDουργών του Συµβουλίου της 

ΕυρώDης R 87(8) Dεριέχει τις βασικές αρχές Dου DρέDει να διέDουν το 

θεσµό σε ευρωDαϊκό εDίDεδο και οι οDοίες συνοψίζονται ως εξής: 

• Η διάρκεια της θητείας DρέDει να είναι εύλογη και να µην ισοδυναµεί 

µε «τιµωρία». 

                                                 

1 Αναφορά 8/2000, Conseil quaker pour les affaires européennes contre la Grèce, αDόφαση 

εDί του Dαραδεκτού, 28.6.2000.  
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• Η αρχή Dου αDοφασίζει για την υDαγωγή των ενδιαφεροµένων στο 

καθεστώς εναλλακτικής θητείας DρέDει να είναι ανεξάρτητη αDό τη 

στρατιωτική διοίκηση και να Dαρέχει τις κατάλληλες δικονοµικές 

εγγυήσεις κατά την εξέταση του ζητήµατος. 

ΑDό τις αρχές αυτές εµDνέεται και η Dρόσφατη Σύσταση 1518 (2001) 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της ΕυρώDης. 

8. Η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος και η υιοθέτηση 

ερµηνευτικής δήλωσης στο άρθρο 4 Dαρ. 6 αDοσκοDούσε στην Dλήρη 

διασφάλιση της συνταγµατικότητας του Ν. 2510/97. ΕDίσης, η Dρόσφατη 

νοµοθετική τροDοDοίηση για την άρση των συνεDειών στο Dοινικό µητρώο 

των αντιρρησιών συνείδησης Dριν το Ν. 2510/97 –κατ’ εφαρµογή της 

ΑDόφασης Θλιµµένος του ΕυρωDαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του 

ΑνθρώDου- αDοσκοDεί εDίσης στην ενίσχυση του θεσµού της εναλλακτικής 

θητείας.2  

Με βάση όλες τις Dροηγούµενες εDισηµάνσεις, Dροτείνεται στον 

ΥDουργό Εθνικής Άµυνας να λάβει υDόψη τις DαραDάνω Dαρατηρήσεις και 

να υιοθετήσει τις εξής Dροτάσεις: 

1. Τις αναφερόµενες DαραDάνω Dροτάσεις της Dαραγράφου 7. 

2. Την κατάργηση της εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας ή της 

εναλλακτικής Dολιτικής-κοινωνικής υDηρεσίας η οDοία δηµιουργεί εύλογες 

αµφιβολίες για την εναρµόνισή της µε το Σύνταγµα (άρθρο 4 Dαρ.6). 

 

        Αθήνα, 5 Ιουλίου 2001 

 

                                                 

2 Άρθρο 27 του νόµου Dερί «ΕDιτάχυνσης της τακτικής διαδικασίας ενώDιον των Dολιτικών 

δικαστηρίων και λοιDές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις» Dου ψηφίστηκε αDό την 

Ελληνική Βουλή την 14η Μαΐου 2001.  


