
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 για τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τους 

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

ρόλου ως του ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της Πολιτείας σε θέματα προστασίας και 

προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 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.  

Σε συνέχεια της ψήφισης του ΣχΝ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις μέριμνας 

προσωπικού ενόπλων δυνάμεων, στρατολογίας, στρατιωτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

από την Ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, η ΕΕΔΑ επισημαίνει με λύπη της, 

για ακόμη μία φορά, ότι το παρόν ΣχΝ δεν της κοινοποιήθηκε προκειμένου να τοποθετηθεί επ’ 

αυτού, ως οφείλει στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, ούτε και προσκλήθηκε από την αρμόδια 

καθ’ ύλην Κοινοβουλευτική Επιτροπή στη σχετική ακρόαση φορέων που διοργανώθηκε τη 16
η
 

Απριλίου 2019, για να εκθέσει τις απόψεις της για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της και 

ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν στους αντιρρησίες συνείδησης. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι 

με πρωτοβουλία των μελών της, με τις από 19 Μαρτίου 2019 Παρατηρήσεις της, τις οποίες 

απεύθυνε στον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η ΕΕΔΑ εξέφρασε μεταξύ άλλων την προθυμία 

και ετοιμότητά της να τοποθετηθεί ενώπιον της καθ’ ύλην αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.   

Λόγω της σπουδαιότητας 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, 

επανερχόμενη ουσιαστικά σε προηγούμενες συστάσεις της, δημοσίευσε στις 19 Μαρτίου 2019, 

Παρατηρήσεις επί των άρθρων 18, 21 και 22 του ΣχΝ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

«Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού ενόπλων δυνάμεων, στρατολογίας, στρατιωτικής δικαιοσύνης 

και άλλες διατάξεις» (Αντιρρησίες συνείδησης).  
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