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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής κα Σοφία 

Σακοράφα με θέμα «Αύξηση διάρκειας εναλλακτικής υπηρεσίας Αντιρρησιών 

Συνείδησης» σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Η υποχρέωση για στράτευση είναι καθολική και υποχρεωτική στο πλαίσιο της 

προστασίας της ασφάλειας του Κράτους (Εθνική Άμυνα), σύμφωνα με την 

Συνταγματική επιταγή. Η στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται ενόπλως στις 

Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Απόκλιση από τον 

προαναφερόμενο κανόνα της στρατιωτικής υποχρέωσης αποτελεί η εκπλήρωση 

εναλλακτικής υπηρεσίας όσων αναγνωρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

59 έως 65 του ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α' 302), ως 

αντιρρησίες συνείδησης, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους 

πεποιθήσεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ως άνω Νόμου, οι αναγνωριζόμενοι ως  

αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, 

διπλάσια από εκείνη που θα εκπλήρωναν, εάν υπηρετούσαν ενόπλως, η οποία 

μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (το μέγιστο) και δώδεκα (12) 

μηνών (το ελάχιστο). 

Η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας που ισχύει σήμερα για την απόλυση 

των αντιρρησιών συνείδησης, όπως καθορίστηκε με πρόσφατη ΚΥΑ υπό στοιχεία 

Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/24 Σεπ 19/ΚΥΑ Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 

Β΄3697), προβλέπει υπηρεσία δεκαπέντε (15) μηνών για όσους θα ήταν υπόχρεοι 

πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αν υπηρετούσαν ενόπλως. 
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Η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας που εκπληρώνουν 

οι αντιρρησίες συνείδησης, δικαιολογείται με βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας, 

καθόσον είναι λιγότερο επαχθής από την ένοπλη στρατιωτική υποχρέωση. Το 

ανωτέρω συνάγεται από το γεγονός ότι η εκπλήρωση της ένοπλης θητείας, λόγω της 

γεωπολιτικής θέσης της Χώρας μας, γίνεται κατά το μεγαλύτερο συνήθως τμήμα της 

σε στρατιωτικές μονάδες των παραμεθορίων περιοχών και οι οπλίτες καλούνται να 

ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις και καθήκοντα, κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

Τουναντίον, η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα (οικονομικές υπηρεσίες, δικαστήρια, ταχυδρομεία, νοσοκομεία) και 

συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε ένα προστατευμένο 

εργασιακό περιβάλλον. Συνεπώς, η απαλλαγή των αντιρρησιών συνείδησης από την 

ένοπλη υπηρεσία δύναται να δικαιολογήσει μεγαλύτερη διάρκεια της θητείας τους, 

αποκαθιστώντας την κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας. 
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