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Παρουσίαση του Ν 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες
διατάξεις», µε ειδικότερη εξέταση του Όγδοου Κεφαλαίου αυτού, το
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Οι νέες διατάξεις του ισχύοντος Στρατολογικού Νόµου (Ν.3421/2005), ιδίως οι σχετιζόµενες
µε τα στρατιωτικά εγκλήµατα της ανυποταξίας και λιποταξίας, εξετάζονται στο παρόν άρθρο
από το συγγραφέα, ο οποίος προτείνει τρόπους για την καλύτερη εφαρµογή των σχετικών µε
τα εγκλήµατα αυτά διατάξεων στην πράξη.
[The new recruiting law and its provisions in relation to insubordination and desertion]
The new provisions of Greek Recruiting Law (L.3421/2005), are examined in this article. In
particular the author examines the provisions related with military crimes such as
insubordination and desertion and proposes ways for the better application of relative
provisions in practice.

I. Εισαγωγικά
Το καθήκον εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης, χωρίς εξαιρέσεις και
διακρίσεις, το οποίο θεωρείται σήµερα ακόµη δεδοµένο στη χώρα µας,
πηγάζει απ’ τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 Σ, στο οποίο ορίζεται ότι «κάθε
Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην
άµυνα της Πατρίδας, σύµφωνα µε τους ορισµούς των νόµων» και είναι ένα
από τα τρία υποχρεωτικά δηµόσια καθήκοντα των Ελλήνων.1 Εάν κάποιος
Έλληνας πολίτης κληθεί νοµίµως σύµφωνα µε τους στρατολογικούς νόµους
προκειµένου να καταταγεί στις Ένοπλες ∆υνάµεις της Χώρας και δεν
προσέλθει ή δεν προσέλθει εµπροθέσµως για κατάταξη, τότε τελεί το αδίκηµα
της ανυποταξίας το οποίο τυποποιείται στο άρθρο 32 του Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικα (στο εξής ΣΠΚ). Στη διάταξη του άρθρου 32 ΣΠΚ δεν
προσδιορίζεται βέβαια ευθέως η πράξη του εγκλήµατος, καθώς γίνεται απλώς
µία γενική αναφορά στις στρατολογικές διατάξεις µε τη φράση: «όποιος
κηρύσσεται ανυπότακτος, σύµφωνα µε το νόµο για τη στρατολογία,
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Τα άλλα δύο είναι η φορολογική υποχρέωση (άρθρο 4 παρ. 5 Σ: «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν
χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους») και η υποχρέωση για στοιχειώδη
εκπαίδευση (άρθρο 16 παρ. 3 Σ: «Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν µπορεί να είναι λιγότερα από
εννέα»). Η υποχρεωτική, καθολική, προσωπική και ίση στρατιωτική θητεία καθιερώθηκε στη χώρα
µας, σε περίοδο ειρήνης, µόλις κατά τις παραµονές του πρώτου παγκοσµίου πολέµου µε το Ν
415/1914. Μέχρι τότε ίσχυε το σύστηµα της κλήρωσης µεταξύ των υποχρεωτικά εγγραφοµένων στους
στρατολογικούς καταλόγους («κληρωτοί», βλ. Ν ΨΙΣΤ΄ του 1878). Βλ. σχετ., Αλιβιζάτου Ν., Η
συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµεων, ΙΙ, ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των στρατιωτικών, εκδ.
Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1992, σελ. 35, υποσηµ. 6.
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τιµωρείται ». Πρόκειται για περίπτωση «χωλού ποινικού νόµου», από τη
στιγµή που γίνεται παραποµπή σε άλλη πηγή (στρατολογικούς νόµους), όχι
βέβαια για τον καθορισµό των ειδικών συστατικών όρων του εγκλήµατος
(οπότε θα επρόκειτο για «λευκό ποινικό νόµο»), αλλά µόνο για τη
συµπλήρωσή του.2 Οι προβλεπόµενες για την ανυποταξία ποινές είναι, σε
ειρηνική περίοδο η φυλάκιση µέχρι δύο ετών, ενώ σε πολεµική περίοδο, η
ποινή του θανάτου3 ή διαζευκτικά η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στην
τελευταία περίπτωση, εάν η πράξη της ανυποταξίας, ενόψει της διάρκειάς της
και των υπηρεσιών τις οποίες ο ανυπότακτος µπορούσε να προσφέρει, δεν
ήταν δυνατόν να προκαλέσει άξια λόγου βλάβη στην πολεµική προσπάθεια
της χώρας –λαµβανοµένων υπόψη και των γενικών συνθηκών της
επιστράτευσης– η προβλεπόµενη για τον ανυπότακτο ποινή είναι αυτή της
κάθειρξης ή της φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών.4
Το βασικό νοµοθέτηµα για τη ρύθµιση των στρατολογικών υποχρεώσεων των
Ελλήνων πολιτών ήταν ο Ν 1763/1988 «Στρατολογία των Ελλήνων» (ΦΕΚ 57
Α΄), ο οποίος όµως κατά τη διάρκεια των δεκαεπτά ετών που ίσχυσε, υπέστη
πολλαπλές τροποποιήσεις µε µία σειρά δεκαπέντε συνολικά νοµοθετηµάτων,
τα οποία –µαζί µε άλλες διατάξεις παρεµφερούς ρυθµιστικού περιεχοµένου–
είχαν πριν από τρία περίπου χρόνια κωδικοποιηθεί µε το Π∆ 292/2003 (ΦΕΚ
Α΄ 248/30.10.2003) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων στρατολογικής
φύσης».5 Καθώς όµως τόσο οι επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες, όσο και οι
απαιτήσεις των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας έχουν σαφώς διαφοροποιηθεί
από το παρελθόν, κρίθηκε αναγκαίο από την Πολιτεία να αναθεωρηθεί πλέον
στο σύνολό της η υφιστάµενη στρατολογική νοµοθεσία, αντί της συνεχούς
τροποποίησης επί µέρους διατάξεών της, όπως συνέβαινε µέχρι σήµερα. Η
συνεχής αντικατάσταση των ίδιων διατάξεων θεωρήθηκε ότι δεν έκανε τίποτε
άλλο από το να δηµιουργεί σύγχυση στους πολίτες, αλλά και δυσκολία στην
2

Βλ. σχετ., Μανωλεδάκη Ι., Ποινικό ∆ίκαιο, Επιτοµή γενικού µέρους (άρθρα 1-49 ΠΚ) δ΄ εκδ.,
Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 55 επ.
3
Στο άρθρο 2 περ. ε΄ του Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α΄ 227/26.11.2004) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ.
13 στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των
Θεµελιωδών Ελευθεριών, σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις»,
ορίζεται ότι όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται η ποινή του θανάτου
διαζευκτικά µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται µόνον η τελευταία. Για
περισσότερα, βλ. Γιαρένη Ε., Κύρωση του 13ου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την
Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και Στρατιωτικός
Ποινικός Κώδικας, Ποιν∆ικ 2005, σελ. 7.
4
Για την εξέταση των στοιχείων του εγκλήµατος και τις διακρίσεις της ποινικής του αντιµετώπισης,
βλ. Γιαρένη Ε., Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, Θεωρία-Εφαρµογή, εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα
2005, σελ. 173 επ.
5
Το Π∆ 292/2003 [το οποίο επίσης υπέστη τροποποίηση µέσα σε λιγότερο από ένα έτος από τη
ψήφισή του, µε το Ν 3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 143/29.7.2004)], κωδικοποίησε σε ενιαίο κείµενο όλες τις
διάσπαρτες µέχρι τότε στρατολογικές διατάξεις οι οποίες περιέχονταν είτε σε ειδικούς
στρατολογικούς, είτε σε άλλους νόµους, έστω µε παρεµφερές ρυθµιστικό περιεχόµενο. Στο
παράρτηµα του Προεδρικού αυτού ∆ιατάγµατος, περιλαµβάνεται πίνακας των διατάξεων οι οποίες
κωδικοποιήθηκαν µε αυτό, ο οποίος καλύπτει 24 συνολικά νοµοθετήµατα (!) από το 1947 µέχρι και το
2002. Τα νοµοθετήµατα της τελευταίας δεκαετίας ήταν τα ακόλουθα: Ν 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄
28/3.3.1994), Ν 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173/24.8.1995), Ν 2510/1997 (ΦΕΚ Α΄ 136/27.6.1997), Ν
2731/1999 (ΦΕΚ Α΄ 138/5.7.1999), Ν 2913/2001 (ΦΕΚ Α΄ 102/23.5.2001), Ν 2915/2001 (ΦΕΚ Α΄
109/29.5.2001), Ν 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27.6.2001), Ν 2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166/25.7.2001), Ν
2984/2002 (ΦΕΚ Α΄ 15/31.1.2002), Ν 2993/2002 (ΦΕΚ Α΄ 58/26.3.2002), Ν 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄
152/28.6.2002), Ν 3036/2002 (ΦΕΚ Α΄ 171/23.7.2002), Ν 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄ 239/10.10.2002).
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εφαρµογή τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες.6 Η ανάγκη συνεπώς
εκσυγχρονισµού αλλά και απλοποίησης των διατάξεων στρατολογικής φύσης,
ώστε αυτές αφενός να διευκολύνουν την ανάπτυξη σύγχρονων µεθόδων
µηχανοργάνωσης για τις στρατολογικές και άλλες συναφείς ανάγκες των
Ενόπλων ∆υνάµεων, να είναι δε αφετέρου πλήρως κατανοητές από τους
ενδιαφερόµενους πολίτες, οδήγησε στη ψήφιση του νέου στρατολογικού
νόµου (Ν 3421/2005, ΦΕΚ Α΄ 302/13.12.2005), ο οποίος ρυθµίζει πλέον όλα
τα σχετικά στρατολογικά ζητήµατα, περιέχοντας παράλληλα ειδικότερες
ρυθµίσεις γύρω από ποινικού ενδιαφέροντος θέµατα, όπως είναι τα
σχετιζόµενα µε τούς ανυπότακτους και τους λιποτάκτες.
II. Οι επί µέρους στρατολογικές ρυθµίσεις του Ν 3421/2005
Α. Γενικές έννοιες και ορισµοί
Στο Κεφάλαιο Α΄ [Γενικές διατάξεις – Έννοιες και Ορισµοί], καθορίζονται τα
όρια ηλικίας για τη στράτευση των Ελλήνων, επαναπροσδιορίζονται οι έννοιες
των στρατολογικών όρων και ορίζεται η έννοια των λοιπών όρων που
αναφέρονται στις επί µέρους διατάξεις του νόµου.7 Καθορίζεται επίσης ο
τρόπος υπολογισµού της ηλικίας των υπόχρεων σε στράτευση, παρέχεται για
πρώτη φορά η δυνατότητα διόρθωσης του έτους γέννησης, εάν υπάρχει
λανθασµένη εγγραφή στα σχετικά µητρώα αρρένων και τέλος, οριοθετείται η
έκταση εφαρµογής των διατάξεων του νόµου. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 1
παρ. 1 [Υπόχρεοι σε στράτευση], ορίζεται ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες,8 από
την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο (19)
έτος της ηλικίας τους, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που
συµπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέµπτο (45) έτος της ηλικίας τους, έχουν
υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις της Χώρας.9 Με διαταγή του
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Βλ. σχετ., τα διαλαµβανόµενα στην Αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου νόµου «Στρατολογία των
Ελλήνων και άλλες διατάξεις».
7
Προσδιορίζονται π.χ., οι έννοιες των όρων οπλίτης, πρότακτος οπλίτης, εθελοντής και έφεδρος
οπλίτης κ.λπ. και καθορίζονται οι έννοιες των όρων τέκνα, θετά τέκνα, χηρεία, άγνοια, στράτευµα,
κληρωτός κ.λπ.
8
Η διατύπωση της διάταξης («Όλοι οι Έλληνες, …., έχουν υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες
∆υνάµεις…»), κινείται στο πλαίσιο της στρατολογικής ισότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο
4 παρ. 6 του Συντάγµατος.
9
Η διάρκεια της πλήρους στρατιωτικής υποχρέωσης των Ελλήνων, ορίζεται στο άρθρο 6 Ν 3421/2005
στους είκοσι τέσσερις (24) µήνες, ενώ της µειωµένης, στους δώδεκα (12) και έξι (6) µήνες. Σύµφωνα
όµως µε την παρ. 2 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι µε απόφαση του υπουργού Εθνικής Άµυνας
είναι δυνατή η απόλυση οπλιτών πριν τη συµπλήρωση του προαναφερόµενου χρόνου πλήρους ή
µειωµένης θητείας. Ήδη, άλλωστε, µε την ΥΑ Φ. 420/143/62321/Σ.460 της 17ης Οκτ. 2001 είχε
καθοριστεί η διάρκεια της πλήρους θητείας, για τους καταταγέντες εντός του έτους 2001 σε δεκαέξι
(16) µήνες για το Στρατό Ξηράς (Σ.Ξ.), σε δεκαεννέα (19) µήνες για το Πολεµικό Ναυτικό (Π.Ν.) και
σε δεκαοκτώ (18) µήνες για την Πολεµική Αεροπορία (Π.Α.), για τους κατατασσόµενους εντός του
έτους 2002 σε δεκατέσσερις (14) µήνες για το Σ.Ξ., σε δεκαεπτά (17) µήνες για το Π.Ν. και σε δεκαέξι
(16) µήνες για την Π.Α., και για τους κατατασσόµενους από το έτος 2003 και µετέπειτα, σε δώδεκα
(12) µήνες για το Σ.Ξ., σε δεκαπέντε (15) µήνες για το Π.Ν. και σε δεκατέσσερις (14) µήνες για την
Π.Α., ενώ στη συνέχεια, µε την ΥΑ Φ. 420/107/5661/Σ.434 της 15ης ∆εκ. 2003, ορίστηκε ότι και οι
υπόχρεοι πλήρους θητείας που κατατάσσονται από το έτος 2004 και µετέπειτα στο Π.Ν. και στην
Π.Α., απολύονται από το στράτευµα µετά τη συµπλήρωση πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας
δώδεκα (12) µηνών. Με την τελευταία υπουργική απόφαση, καταργήθηκαν και οι προηγούµενες
ρυθµίσεις, οι σχετικές µε τον προσδιορισµό της χρονικής διάρκειας της στρατιωτικής υποχρέωσης των
κατατασσόµενων στους παραπάνω κλάδους των ενόπλων δυνάµεων (ναυτικό & αεροπορία). Η
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Υπουργού Εθνικής Άµυνας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 Ν
3421/2005, είναι δυνατόν, µετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου
Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥΣΕΑ), να καλούνται ονοµαστικά για κατάταξη στις
Ένοπλες ∆υνάµεις άτοµα ανεξάρτητα από τη στρατολογική τους κατάσταση
και την κατηγορία της σωµατικής τους ικανότητας, ακόµη και αν έχουν
υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους αυτό όµως µπορεί να συµβεί µόνο για
την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων ∆υνάµεων σε περίοδο
επιστράτευσης, πολέµου ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο
ειρήνης. Παρόµοια ήταν η ρύθµιση του άρθρου 1 παρ. 2 Π∆ 292/2003, όµως
σήµερα, για πρώτη φορά, ορίζεται ρητά ότι η διάρκεια της στρατιωτικής αυτής
υποχρέωσης θα πρέπει να καθορίζεται στη σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ.
Στο άρθρο 2 [Γενικές έννοιες και ορισµοί], επαναπροσδιορίζονται οι έννοιες
των στρατολογικών όρων και δίνεται η έννοια των λοιπών όρων που
αναφέρονται στις επί µέρους διατάξεις του νόµου. ∆ιευκρινίζονται οι έννοιες
των όρων στρατεύσιµοι,10 οπλίτες,11 πρότακτοι και εθελοντές οπλίτες,12
έφεδροι οπλίτες13 κ.λπ., ενώ στο άρθρο 3 παρ. 1 [Ηλικία], ορίζεται ότι για την
εφαρµογή των διατάξεων του νόµου, η ηλικία του υπόχρεου σε στράτευση,
αποδεικνύεται αποκλειστικά από τη σχετική καταχώριση στο µητρώο αρρένων
του δήµου ή της κοινότητας όπου αυτός είναι εγγεγραµµένος. Η ηλικία
προκύπτει από το έτος γέννησης όπως αυτό είναι καταγεγραµµένο στο
αντίστοιχο µητρώο αρρένων, προβλέπεται όµως διαδικασία διόρθωσης του
έτους γέννησης, εάν αποδεικνύεται σφάλµα στη σχετική εγγραφή (άρθρο 3
παρ. 2). Επί των αιτηµάτων διόρθωσης ηλικίας αποφαίνεται ο οικείος
νοµάρχης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου στρατολογικού γραφείου, δεν
επιτρέπεται όµως διόρθωση ηλικίας ατόµων τα οποία τελούν σε ανυποταξία ή
λιποταξία (άρθρο 3 παρ. 4 & 5). Σύµφωνα τέλος, µε το άρθρο 4 [Έκταση
εφαρµογής διατάξεων], οριοθετείται η έκταση εφαρµογής των διατάξεων του
νόµου και επεκτείνεται η εφαρµογή τους και στους επίκουρους αξιωµατικούς,
τους επαγγελµατίες οπλίτες, καθώς και στους οπλίτες βραχείας
ανακατάταξης.
περαιτέρω µείωση της πλήρους θητείας κάτω από τους 12 µήνες, κρίνεται σήµερα ακόµη
προβληµατική. Πάντως, είχε εκφραστεί βούληση της (προηγούµενης) πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για θητεία 11 µηνών εντός του 2006 (βλ. σχετ., άρθρο Α. Κούτρα, “Μέσα
του 2006 νέα µείωση της θητείας”, εφηµ. Ελεύθερος Τύπος, 20.12.2005, σελ. 16), η οποία θα
µπορούσε ενδεχοµένως να καταστεί εφικτή µε την ολοκλήρωση της πρόσληψης ικανοποιητικού
αριθµού επαγγελµατιών οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στο στράτευµα, χωρίς αυτό να αποτελεί βέβαια τη
µοναδική προϋπόθεση.
10
Στρατεύσιµοι ονοµάζονται οι υπόχρεοι σε στράτευση, οι οποίοι βρίσκονται νόµιµα έξω από τις
τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους
υποχρέωση.
11
Οπλίτες ονοµάζονται, για την εφαρµογή του Ν 3421/2005, όσοι έχουν καταταγεί και ήδη υπηρετούν
στις Ένοπλες ∆υνάµεις για εκπλήρωση στρατεύσιµης και τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.
Άλλη είναι η έννοια του όρου οπλίτης, όπως αυτή δίδεται στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 γ΄ ΣΠΚ
[Έννοια των όρων του Κώδικα], σύµφωνα µε την οποία: «Οπλίτες είναι οι υπαξιωµατικοί, οι
λιµενοφύλακες, οι στρατιώτες, οι ναύτες, οι σµηνίτες και οι µαθητές των στρατιωτικών σχολών». Για
περισσότερα, βλ. Γιαρένη Ε., Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, Θεωρία – Εφαρµογή, ο.π., σελ. 91 επ.
12
Πρότακτοι οπλίτες θεωρούνται οι στρατεύσιµοι που κατατάσσονται στις Ένοπλες ∆υνάµεις πριν από
την πρόσκληση της κλάσης τους, ενώ εθελοντές οπλίτες καλούνται όσοι κατατάσσονται εθελοντικά
στις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων, σύµφωνα µε τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.
13
Οι έννοια των εφέδρων δίδεται µε µία ταυτολογία, καθώς ορίζεται ότι έφεδροι καλούνται όσοι µετά
την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους γράφονται στην εφεδρεία των Ενόπλων
∆υνάµεων.
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Β. Κατηγορίες και διάρκεια της στρατιωτικής υποχρέωσης
Στο Κεφάλαιο Β΄ [∆ιάκριση – ∆ιάρκεια Στρατιωτικών Υποχρεώσεων],
καθορίζονται τα είδη της στρατιωτικής υποχρέωσης (άρθρο 5), η οποία
µπορεί να είναι στρατεύσιµη, εφεδρική ή πρόσθετη14 και περαιτέρω, η
διάκριση της στρατεύσιµης υποχρέωσης σε πλήρη και µειωµένη. Προβλέπεται
ακόµη ότι όσοι αρνούνται να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση
λόγω των θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων (αντιρρησίες
συνείδησης), υποχρεούνται σε εκτέλεση άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή
εναλλακτικής (κοινωνικής) υπηρεσίας.15 Στη συνέχεια, στο άρθρο 6,
καθορίζεται η διάρκεια της στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης (θητεία),
η οποία είναι 24µηνη (η πλήρης θητεία) και 9µηνη ή 6µηνη (η µειωµένη).
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η απόλυση οπλιτών και πριν από τη
συµπλήρωση του προαναφερόµενου κατά περίπτωση χρόνου, όχι όµως πριν
την συµπλήρωση του ενός τετάρτου της πλήρους, του ενός τρίτου της 9µηνης
και του µισού της 6µηνης θητείας, τουλάχιστον.16 Η διάρκεια της εφεδρικής
υποχρέωσης προβλέπεται ότι θα καθορίζεται, αναλόγως των υπηρεσιακών
αναγκών των Ενόπλων ∆υνάµεων της Χώρας, µε σχετική απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ενώ η διάρκεια της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης προβλέπεται ότι δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες για κάθε στρατολογική παράβαση ή µη
τήρηση υποχρέωσης που καθορίζεται από τις διατάξεις του στρατολογικού
νόµου ή των προεδρικών διαταγµάτων ή υπουργικών αποφάσεων που
εκδίδονται σε εκτέλεσή του.
Οι κατηγορίες οπλιτών οι οποίοι δικαιούνται να υπηρετήσουν µειωµένη
στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση (θητεία) καθορίζονται επακριβώς στο
άρθρο 7,17 ενώ στο άρθρο 8 προσδιορίζονται αναλυτικά τόσο η διαδικασία
όσο και τα δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την υπαγωγή στους
υπόχρεους µειωµένης θητείας. Εδώ, για πρώτη φορά, προσδιορίζεται η

14

Πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση επιβάλλεται για παράβαση ή µη τήρηση των υποχρεώσεων που
καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν 3421/2005 ή των προεδρικών διαταγµάτων και των υπουργικών
αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.
15
Τα σχετικά µε τις υποχρεώσεις των αντιρρησιών συνείδησης προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ι΄ [Άοπλη
Στρατιωτική Υποχρέωση - Εναλλακτική Υπηρεσία των Αντιρρησιών Συνείδησης], άρθρα 59-65 του Ν
3421/2005, για τα οποία βλ. περισσότερα παρακάτω.
16
Απαιτείται δηλαδή η εκπλήρωση έξι µηνών πραγµατικής στρατιωτικής υποχρέωσης τουλάχιστον,
για όσους έχουν υποχρέωση πλήρους θητείας και τριών µηνών τουλάχιστον, για εκείνους που έχουν
υποχρέωση µειωµένης θητείας, είτε πρόκειται για στρατιωτική υποχρέωση 9µηνης, είτε για
στρατιωτική υποχρέωση 6µηνης διάρκειας.
17
Ορίζεται π.χ. ότι, εφόσον το επιθυµούν, µεταφέρονται στους υπόχρεους 6µηνης στρατεύσιµης
στρατιωτικής υποχρέωσης, µεταξύ άλλων, ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων, ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος
του οποίου οι γονείς έχουν πεθάνει ή είναι ανίκανοι για κάθε εργασία, όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για
εργασία, οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού κ.ά., ενώ στους υπόχρεους 9µηνης θητείας µεταφέρονται,
εφόσον το επιθυµούν, ο µόνος ή µεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια, ο πατέρας ενός
ζώντος τέκνου, ή ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαµης µητέρας.
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έννοια του τέκνου άγαµης µητέρας.18 Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να
σηµειωθεί ότι οι σχετικές µε την υπαγωγή στους υπόχρεους µειωµένης
θητείας διατάξεις, δεν εφαρµόζονται στους έφεδρους αξιωµατικούς, στους
δόκιµους έφεδρους αξιωµατικούς και στους επίκουρους αξιωµατικούς.
Το σύστηµα της µειωµένης θητείας γίνεται φανερό ότι τέθηκε σε
ρεαλιστικότερη βάση, διαπνεόµενο από την αρχή της προστασίας της
οικογένειας κι από αίσθηµα κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης.
Αναφέρθηκε παραπάνω ότι η στρατιωτική υποχρέωση αποτελεί εκπλήρωση
του χρέους εθνικής αλληλεγγύης, την οποία το κράτος µπορεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 25 παρ. 4 Σ, να αξιώνει από όλους τους Έλληνες πολίτες, και
καθιερώνεται στο άρθρο 4 παρ. 6 Σ, στο οποίο εισάγεται η στρατολογική
ισότητα, ως ειδικότερη εκδήλωση της γενικής αρχής της ισότητας του άρθρου
4 παρ. 1 Σ. Συνακόλουθα, οι όποιες παρεκκλίσεις ή διαφοροποιήσεις του
τρόπου εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας επιτρέπονται µόνο για
σοβαρούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, οι οποίοι ρητά θα πρέπει να
καθορίζονται στο νόµο επί τη βάσει γενικών και αντικειµενικών κριτηρίων.19
Με γνώµονα την αρχή αυτή, ο νέος στρατολογικός νόµος προσδιορίζει µε
σαφήνεια όχι µόνο τα σχετικά µε τη µειωµένη θητεία κριτήρια, αλλά και τα
σχετικά µε τις απαλλαγές και τις αναβολές από τη στράτευση, που
ακολουθούν.
Γ. Προεργασίες στράτευσης, απαλλαγές και αναβολές στράτευσης
Στο Κεφάλαιο Γ΄ [Καταγραφή Αρρένων – Προεργασίες Στράτευσης –
Κατανοµή στους Κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων], ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν στην καταγραφή και παρακολούθηση των υπόχρεων σε στράτευση
(άρθρο 9), στη συµπλήρωση και κατάθεση από αυτούς ∆ελτίου Απογραφής
και σχετικών δικαιολογητικών απογραφής (άρθρο 10), στην πριν από την
πρόσκληση για κατάταξη κρίση της ικανότητας για στράτευση, για εκείνους
που κατά την κατάθεση του ∆ελτίου Απογραφής επικαλούνται προβλήµατα
υγείας, προσκοµίζοντας σχετικά ιατρικά δικαιολογητικά (άρθρο 11) και στην
κατανοµή τους στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων (άρθρο 12). Στο
Κεφάλαιο ∆΄ [Απαλλαγή από την Υποχρέωση Στράτευσης – Αναβολή
Κατάταξης στις Ένοπλες ∆υνάµεις], καθορίζονται τα σχετικά µε τη χορήγηση
απαλλαγών από τη στράτευση (άρθρο 13)20 και αναβολών στράτευσης
18

Ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος άγαµης µητέρας έχει υποχρέωση µειωµένης θητείας 9µηνης διάρκειας,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 β΄ (4) Ν 3421/2005. Ως τέκνα άγαµης µητέρας θεωρούνται, σύµφωνα
µε τη διάταξη του άρθρου 8 β΄ Ν 3421/2005, όσα γεννήθηκαν από µητέρα η οποία δεν έχει συνάψει
γάµο και εξακολουθεί να είναι άγαµη· οµοίως, όσα τέκνα γεννήθηκαν εκτός γάµου από διαζευγµένη
µητέρα, η οποία εξακολουθεί να τελεί σε διάζευξη.
19
Βλ. ΟλΣτΕ 1616/1977, ΤοΣ 1977, σελ. 452, ΟλΣτΕ 1973/1996, ΤοΣ 1996, σελ. 1026. Για το θέµα
της ισότητας στη στρατιωτική υποχρέωση βλ. περισσότερα σε ∆αγτόγλου Π., Ατοµικά ∆ικαιώµατα Β΄,
εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 1991, σελ. 1103 επ., Χρυσόγονου Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά
∆ικαιώµατα, 2η εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 2002, σελ. 149-150. Σε κάθε περίπτωση οι
διατάξεις που χορηγούν στρατολογικό ευεργέτηµα κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παρ. 6 Σ, θα πρέπει
να ερµηνεύονται στενά. Βλ. ΣτΕ Τµ. ∆΄ 4474/1995, περίληψη σε Ελλ∆νη 1996, σελ. 946.
20
Μεταξύ εκείνων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης σύµφωνα µε το άρθρο 13 Ν
3421/2005, είναι όσοι κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας, από τις αρµόδιες
υγειονοµικές επιτροπές ή συµβούλια των Ενόπλων ∆υνάµεων, όσοι καταδικάζονται αµετάκλητα από
ποινικό δικαστήριο σε ποινή κάθειρξης ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται
καθαίρεση και το έγκληµα δεν έχει αµνηστευθεί ή δεν έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της
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(άρθρο 14) για λόγους υγείας. Για πρώτη φορά καθορίζεται η δυνατότητα
απαλλαγής από τη στράτευση κατηγοριών στρατευσίµων που µέχρι σήµερα
είχαν υποχρέωση 3µηνης θητείας (ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος γονέων που
έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα τουλάχιστον άγαµο και ανήλικο ή άγαµο και
ανίκανο για εργασία αδελφό ή αδελφή, ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον
ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαµου τέκνου, ή ο πατέρας
ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαµου
τέκνου ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία) και προσδιορίζεται η
διαδικασία και ο χρόνος της αυτεπάγγελτης παραποµπής για επανεξέταση της
σωµατικής ικανότητας ορισµένων ή όλων των απαλλαγέντων από τη
στράτευση. Η αναβολή από τη στράτευση για λόγους υγείας δεν µπορεί να
υπερβεί συνολικά τα δύο έτη (άρθρο 14), ενώ τα σχετικά µε την αναβολή
όσων νοσηλεύονται κατά το χρόνο που υποχρεούνται σε κατάταξη
ρυθµίζονται στο άρθρο 15 και τα σχετικά µε την αναβολή εκείνων που
κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή, στο εσωτερικό ή το
εξωτερικό, ρυθµίζονται στο άρθρο 16 του Ν 3421/2005.
Στο άρθρο 17 [Αναβολή κατάταξης λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα
θεραπείας εξαρτηµένων από ναρκωτικές ουσίες, του εσωτερικού ή του
εξωτερικού] ορίζεται ότι σε όσους ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρο
θεραπείας εξαρτηµένων ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α) του εσωτερικού ή σε αντίστοιχα
ιδρύµατα του εξωτερικού, χορηγείται αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες
∆υνάµεις, η οποία διαρκεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που προκύπτει
όταν στην ηµεροµηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής προστεθούν τρία
χρόνια. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου
1721 και πρέπει να υποβληθούν µε σχετική αίτησή τους, από τους
ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους αντιπροσώπους τους, στο αρµόδιο
στρατολογικό γραφείο µέσα στις προβλεπόµενες στην παρ. 5 του άρθρου
αυτού προθεσµίες. Στα άρθρα 18 έως και 24 περαιτέρω, ρυθµίζονται τα λοιπά
θέµατα χορήγησης αναβολών,22 ενώ στο άρθρο 25 ρυθµίζονται τα σχετικά µε
τη χορήγηση αναβολής κατάταξης στους µόνιµους κάτοικους εξωτερικού και
επαναπροσδιορίζεται η παραπάνω έννοια, καθώς καθορίζονται οι
προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται διαζευκτικά, για τον
ποινής µε άρση των συνεπειών της καταδίκης, ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων
εφόσον το επιθυµεί, ή ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε
εργασία άγαµου τέκνου, εφόσον επιθυµεί. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι καταργείται πλέον η
δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης των θρησκευτικών λειτουργών, µοναχών ή
δόκιµων µοναχών γνωστής θρησκείας, πλην των αλλοδαπών που µονάζουν στην περιοχή του Αγίου
Όρους, οι οποίοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια µε την πρόσληψή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 105
παρ. 1 Σ (άρθρο 13 παρ. 6, σε συνδυασµό µε 13 παρ. 1 ζ΄ Ν 3421/2005).
21
Για τη χορήγηση της αναβολής αυτής απαιτούνται αίτηση του ενδιαφερόµενου και πιστοποίηση ή
βεβαίωση του κέντρου θεραπείας εξαρτηµένων ατόµων, στο οποίο έχουν ενταχθεί για θεραπευτική
αγωγή, απ’ την οποία απαραίτητα θα πρέπει να προκύπτουν α) η πλήρης ταυτότητα του κέντρου
θεραπείας, β) τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία των ενδιαφεροµένων και γ) η ηµεροµηνία έναρξης της
θεραπευτικής αγωγής.
22
Στους εγγεγραµµένους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές και τους εγγεγραµµένους για λήψη
µεταπτυχιακού διπλώµατος µέχρι το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, στους κατόχους
διδακτορικού διπλώµατος οι οποίοι διαπρέπουν σε επιστηµονικές έρευνες στο εξωτερικό, στους
κατόχους ναυτικού φυλλαδίου που επιθυµούν την απόκτηση του απαιτούµενου χρόνου θαλάσσιας
υπηρεσίας για λήψη διπλώµατος του Εµπορικού Ναυτικού, στους στρατεύσιµους οι οποίοι είναι
ναυτολογηµένοι, ή σε αυτούς οι οποίοι έχουν αδελφό που υπηρετεί, καθώς και σε άτοµα που είναι
πατέρες δύο ζώντων τέκνων κ.λπ.
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χαρακτηρισµού κάποιου ως µονίµου κατοίκου εξωτερικού.23 Στα άρθρα 26, 27
και 28, ρυθµίζεται, αντίστοιχα, η δυνατότητα αναβολής όσων εκτός της
ελληνικής έχουν και ξένη υπηκοότητα και υπηρετούν στις ένοπλες δυνάµεις
του ξένου αυτού κράτους, όσων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια µε
πολιτογράφηση και τα σχετικά µε την αναβολή κατάταξης των στρατευσίµων
που θέτουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους σε βουλευτικές εκλογές ή σε
εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης (δηµοτικές ή νοµαρχιακές).
Στο άρθρο 29 Ν 3421/2005 για πρώτη φορά προβλέπεται για κοινωνικούς
λόγους η δυνατότητα χορήγησης αναβολής κατάταξης στους στρατευσίµους
για µία Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). Συγκεκριµένα,
ορίζεται ότι όσοι κατά την ηµεροµηνία κατάταξης της κλάσης ή της κατηγορίας
τους έχουν οικογενειακούς, προσωπικούς ή οικονοµικούς λόγους, για την
αντιµετώπιση των οποίων απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή έχουν
υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να εκπληρώσουν στο άµεσο µέλλον, µπορούν
µε αίτησή τους στο στρατολογικό γραφείο που τους παρακολουθεί, η οποία
θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, να ζητήσουν
την αναβολή της κατάταξής τους για την επόµενη Εκπαιδευτική Σειρά
Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), πράγµα που ορίζεται ότι µπορεί να συµβεί
µία και µόνη φορά. Η συνδροµή ή όχι των κοινωνικών αυτών (οικογενειακών,
προσωπικών, οικονοµικών) λόγων εξετάζεται και αποφασίζεται από τα
στρατολογικά
γραφεία
που
παρακολουθούν
στρατολογικά
τους
ενδιαφερόµενους, γεγονός που µπορεί ενδεχοµένως να οδηγήσει σε
προβλήµατα (καθώς καταλείπει έτσι στα διοικητικά αυτά όργανα ένα ευρύ
πεδίο διακριτικής ευχέρειας), εάν δεν ασκείται σε κάθε περίπτωση σύµφωνα
µε την αρχή της νοµιµότητας.24 Θα πρέπει τέλος εδώ να παρατηρηθεί, ότι
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 30 Ν 3421/2005, εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας να ρυθµίσει µε αποφάσεις του κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια που αφορά στις αναβολές κατάταξης ή στις απαλλαγές των
στρατευσίµων. Μπορεί ακόµη µε απόφαση του υπουργού, η οποία δεν
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η εφαρµογή
των διατάξεων των άρθρων 18 έως και 29 και να διακόπτονται οι αναβολές

23

Ως µόνιµος κάτοικος εξωτερικού θεωρείται όποιος, διαζευκτικά, α) έχει κύρια και µόνιµη
εγκατάσταση στο εξωτερικό, σε µία ή περισσότερες χώρες, για 12 συνεχόµενα χρόνια ή β) ασκεί
βιοποριστικό επάγγελµα και έχει κατοικία στο εξωτερικό για 7 συνεχόµενα χρόνια (άρθρο 25 παρ. 1).
Μέχρι σήµερα, µόνιµος κάτοικος εξωτερικού χαρακτηριζόταν µόνον όποιος είχε γεννηθεί ή
κατοικούσε στο εξωτερικό µέχρι το 11ο έτος της ηλικίας του, ουσιαστικά δηλαδή η προγενέστερη
ρύθµιση αφορούσε αποκλειστικά τα παιδιά των µεταναστών, απηχώντας την πραγµατικότητα
περασµένων δεκαετιών. Η απώλεια της ιδιότητας του µονίµου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται είτε µε
την απέλαση στην Ελλάδα, είτε µε την υπέρβαση έξι µηνών παραµονής στην Ελλάδα, εντός του ίδιου
ηµερολογιακού έτους (άρθρο 25 παρ. 2 β΄). Είναι χρήσιµο να διευκρινιστεί ότι ο παραπάνω ορισµός
ισχύει αποκλειστικά για την εφαρµογή του στρατολογικού νόµου, καθώς ο ορισµός αυτός έχει
διαφορετικό εύρος περιεχοµένου, συγκεκριµένο και περιοριστικό, σε σχέση µε το περιεχόµενο της
έννοιας του µόνιµου κάτοικου εξωτερικού σε άλλα νοµοθετήµατα (π.χ. Π∆ 417/1993 «Κώδικας
διαταγµάτων για την αποδηµία, τη µετανάστευση και τα διαβατήρια», Ν 2238/1994 «Κύρωση του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος»). Για τη ρύθµιση θεµάτων µονίµων κατοίκων εξωτερικού
εκδόθηκε και η ΑΥΕξωτΕθνΑµ Φ. 429.1/8/150107/10.1.2006 «Ρύθµιση στρατολογικών θεµάτων
µονίµων κατοίκων εξωτερικού» (ΦΕΚ Β΄ 61/24.1.2006).
24
Σχετικά µε την αρχή της νοµιµότητας βλ. Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, 11η
εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 2005, σελ. 161.
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που ήδη έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των άρθρων αυτών, σε
περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέµου.25
∆. ∆ιαδικασία στράτευσης, εξέταση και επανεξέταση σωµατικής
ικανότητας, κατάταξη προτάκτων και εθελοντών
Στο Κεφάλαιο Ε΄ [Πρόσκληση - Κατάταξη - Υγειονοµική Εξέταση και
Επανεξέταση Στρατευσίµων και Οπλιτών] ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη
διαδικασία των προσκλήσεων για κατάταξη, την υποχρέωση κατάταξης των
στρατευσίµων και τα σχετικά µε την υγειονοµική εξέτασή τους. Οι
στρατεύσιµοι καλούνται για κατάταξη µε διαταγή του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας που εκδίδεται µετά από σχετική εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων, η οποία κοινοποιείται
στις αρµόδιες αρχές, χωρίς να απαιτείται η δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 1 Ν 3421/2005. Ανάλογα
µε τις ανάγκες του κάθε κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων, η πρόσκληση
µπορεί να είναι ονοµαστική ή γενική, να αφορά σε ολόκληρη κλάση ή να είναι
τµηµατική, κατά νοµούς, δήµους ή κοινότητες, περιφέρειες ή κατηγορίες. Οι
καλούµενοι για κατάταξη υποχρεούνται να παρουσιάζονται, προκειµένου να
καταταχθούν, κατά την προσδιορισµένη στην πρόσκληση ηµεροµηνία ή
προθεσµία κατάταξης στις µονάδες που καθορίζονται από την πρόσκληση.26
Στο άρθρο 32 στη συνέχεια, ορίζονται τα σχετικά µε την υγειονοµική εξέταση ή
επανεξέταση των στρατευσίµων και των οπλιτών, στα άρθρα 33 και 34
καθορίζονται οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των Ειδικών
Στρατολογικών Συµβουλίων και των Επιτροπών Απαλλαγών, αντίστοιχα, ενώ
στα άρθρα 35 και 36 καθορίζεται η διαδικασία επανεξέτασης της σωµατικής
ικανότητας των στρατευσίµων και των οπλιτών. Στο άρθρο 37 ρυθµίζεται η
διαδικασία, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας των υγειονοµικών οργάνων
και συµβουλίων που συγκροτούνται για όσους καλούνται για κατάταξη και
αδυνατούν για λόγους υγείας να µετακινηθούν στις µονάδες κατάταξης.
Στο άρθρο 38 [Κατάταξη Προτάκτων στις Ένοπλες ∆υνάµεις], ορίζεται ότι µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία εκδίδεται ύστερα από
απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορεί να επιτρέπεται η κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις ως
25

Η πολεµική περίοδος προϋποθέτει κήρυξη πολέµου και εµπλοκή του Ελληνικού Κράτους σε
γενικευµένη σύρραξη. Πόλεµος υπάρχει όταν συντρέχουν δηλ. και οι πραγµατικές και οι τυπικές
προϋποθέσεις του. Θα πρέπει συνεπώς, αφενός να έχει κηρυχθεί, κατά το άρθρο 36 παρ. 1 του
Συντάγµατος, από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µε προσυπογραφή του αρµοδίου Υπουργού, αλλά
και να συντρέχουν πραγµατικές πολεµικές συνθήκες. Ως γενική επιστράτευση, η οποία εξοµοιώνεται µε
την πολεµική περίοδο, νοείται η κατάσταση έκτακτης και γενικευµένης κινητοποίησης των ένοπλων
δυνάµεων της χώρας. Για περισσότερα, βλ. ερµηνευτικά σχόλια υπό το άρθρο 6 ΣΠΚ στο Γιαρένη Ε.,
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, Θεωρία – Εφαρµογή, ο.π., σελ. 102 επ.
26
Στο άρθρο 31 παρ. 4 Ν 3421/2005 ορίζεται ότι οι καλούµενοι για κατάταξη υποχρεούνται να
παρουσιάζονται, προκειµένου να καταταχθούν, κατά την προσδιορισµένη στην πρόσκληση
ηµεροµηνία ή προθεσµία στις µονάδες που καθορίζονται από την πρόσκληση, όµως εάν για λόγους
αντικειµενικής αδυναµίας δεν κατατάσσονται, οφείλουν να παρουσιάζονται µε την επίδειξη του
σηµειώµατος κατάταξης σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνοµική αρχή για να δηλώσουν τους
λόγους αδυναµίας κατάταξης. Στην περίπτωση αυτή εφόσον παρουσιαστούν στη συνέχεια στις
µονάδες κατάταξής τους εντός προθεσµία δύο ηµερών από την καθοριζόµενη ηµεροµηνία κατάταξης,
θεωρούνται ως εµπροθέσµως καταταγέντες, εφόσον έχει διαπιστωθεί πράγµατι από τις
προαναφερόµενες αρχές ο λόγος αδυναµίας τον οποίον επικαλέστηκαν.
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προτάκτων,27 για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, όσων
έχουν ενηλικιωθεί και δεν έχουν κληθεί για κατάταξη. Στο άρθρο 39
[Εθελοντική κατάταξη στις Ένοπλες ∆υνάµεις], καθιερώνεται η εθελοντική
κατάταξη, σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέµου, ατόµων που δεν
έχουν κληθεί για κατάταξη, καθώς και οµογενών οι οποίοι έχουν ενηλικιωθεί
και δεν έχουν υπερβεί το προς στράτευση όριο (τεσσαρακοστό πέµπτο έτος)
της ηλικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάταξη προτάκτων και
εθελοντών στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις, θεωρείται για πρώτη φορά η
ενηλικίωσή τους, όπως άλλωστε συµβαίνει και για όσους καλούνται για αρχική
κατάταξη, σε εναρµόνιση µε το κοινοτικό δίκαιο και τις διεθνείς συµβάσεις που
έχει κυρώσει η χώρα µας.28 Το κριτήριο της ενηλικίωσης ήταν απαραίτητο να
εισαχθεί σύµφωνα µε τη δέσµευση της χώρας µας να αυξήσει το ελάχιστο
όριο ηλικίας που ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 3 της Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού, για την εθελοντική κατάταξη προσώπων στις
Ένοπλες ∆υνάµεις, υιοθετώντας έτσι µία από τις βασικές αρχές της
Σύµβασης, την ανάγκη δηλ. ειδικής προστασίας προσώπων ηλικίας κάτω των
18 ετών.
Ε. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, άρση και εξαγορά της
πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, απόλυση από τις ένοπλες
δυνάµεις
Στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ [Εκπλήρωση των Στρατιωτικών Υποχρεώσεων] ορίζονται
ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τον τρόπο εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων των οπλιτών. Στο άρθρο 40 παρ. 1, καθορίζεται ότι η
στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται σε µονάδες και υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και προβλέπεται ότι µε έκδοση σχετικού
προεδρικού διατάγµατος θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διάθεση
οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής, φαρµακευτικής, ή κτηνιατρικής σε περιφερειακά
ιατρεία, κέντρα υγείας ή αγροτικά κτηνιατρεία, αντίστοιχα, ενώ στην παρ. 2 του
αυτού άρθρου ορίζεται ότι η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση µπορεί να
εξαγορασθεί ή να αρθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ιδίου
νόµου.29 Στη διάταξη του άρθρου 41 προσδιορίζονται τα είδη και η χρονική
διάρκεια των αδειών που χορηγούνται σε όσους υπηρετούν τη θητεία τους,30
27

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 3 Ν 3421/2005, πρότακτοι οπλίτες καλούνται όσοι κατατάσσονται στις
τάξεις των ενόπλων δυνάµεων για την εκπλήρωση της στρατεύσιµης στρατιωτικής τους υπηρεσίας,
πριν από την πρόσκληση της κλάσης τους.
28
Βλ. σχετ., το Ν 3080/2002 (ΦΕΚ Α΄ 312/10.12.2002) «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, σε σχέση µε την ανάµιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη».
Το πρωτόκολλο αυτό υιοθετήθηκε από τη Γ.Σ. του Οργανισµού Η.Ε. στις 25.5.2000, υπογράφηκε από
τη χώρα µας στις 7.9.2000 και κυρώθηκε τελικά το 2002 µε τον προαναφερόµενο Ν 3080/2002.
29
Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι για την ειδικότερη ρύθµιση θεµάτων εξαγοράς στρατιωτικών
υποχρεώσεων έχουν ήδη εκδοθεί οι αποφάσεις ΑΥφΟικΟικΕθνΑµ Φ. 420/82/81981/Σ.303/22.12.2005
«Ρύθµιση ορισµένων στρατολογικών θεµάτων στρατευσίµων οπλιτών και ανυποτάκτων» και
ΑΥφΟικΟικΕθνΑµ Φ. 420/80/81979/Σ.301/22.12.2005 «Καθορισµός του χρηµατικού ποσού εξαγοράς
των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1854/29.12.2005).
30
Για όσους εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωσή τους προβλέπεται η χορήγηση
των παρακάτω αδειών: α. Κανονική, διάρκειας µέχρι τριάντα (30) ηµερών β. Τιµητική (για
διακεκριµένες πράξεις κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής υπηρεσίας), διάρκειας µέχρι
δέκα (10) ηµερών γ. Αναρρωτική, χωρίς προβλεπόµενο χρονικό όριο, δ. Αγροτική ή φοιτητική ή για
αντιµετώπιση θεοµηνίας, διάρκειας µέχρι είκοσι (20) ηµερών ε. Προσωπική, για αντιµετώπιση
σηµαντικών προσωπικών ή οικογενειακών προβληµάτων, χωρίς καθορισµό διάρκειας, στ. Επικίνδυνης
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ενώ στο άρθρο 42 καθορίζεται το χρονικό διάστηµα το οποίο λογίζεται ως
χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας στο στράτευµα. Η µείωση των ηµερών
πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των οποίων δεν υπολογίζονται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας, και συνακόλουθα υπηρετούνται, από 35 σε 20
ηµέρες, είναι µία βασική διαφοροποίηση από το προηγούµενο νοµοθετικό
καθεστώς. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 καθορίζεται η δυνατότητα
άρσης ή εξαγοράς των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων, καθώς και οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος της άρσης ή εξαγοράς τους.
Στο Κεφάλαιο Ζ΄ περιλαµβάνονται οι σχετικές µε την απόλυση, προσωρινή ή
οριστική, διατάξεις, καθώς και διατάξεις σχετικές µε την εφεδρεία και τις
στρατιωτικές υποχρεώσεις των εφέδρων (άρθρα 44-48).31 Στο άρθρο 49
ρυθµίζονται οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των εφέδρων.32 Προσδιορίζεται η
σύνθεση της εφεδρείας των ενόπλων δυνάµεων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις
των εφέδρων, ο τρόπος πρόσκλησης για την εκπλήρωση εφεδρικής
στρατιωτικής υποχρέωσης και για πρώτη φορά ορίζεται ότι οι έφεδροι
εγγράφονται στην εφεδρεία του κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων στον οποίο
εκπλήρωσαν τη στρατεύσιµη υποχρέωσή τους και ότι οι απολυόµενοι,
αποµακρυνόµενοι ή αποβαλλόµενοι µαθητές των Σχολών Αξιωµατικών
Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) οι οποίες
εργασίας, διάρκειας ενός (1) µήνα κατ’ έτος, για απασχολούµενους σε ακτινολογικά ή άλλα
εργαστήρια των ενόπλων δυνάµεων ζ. Γονική, διάρκειας πέντε (5) ηµερών για κάθε τέκνο που ζει και
η. Ειδική, διάρκειας µέχρι είκοσι (20) ηµερών, για συµµετοχή σε προγράµµατα Μ.Κ.Ο., εφόσον οι
στρατεύσιµοι είναι µέλη σε µη-κυβερνητικές οργανώσεις. Για την άδεια αυτή αποφασίζει ο Υπουργός
Εθνικής Άµυνας, «µετά από αιτιολογηµένο και προσδιορισµένο αίτηµα της Υπηρεσίας ∆ιεθνούς
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.∆.Α.Σ.) και εφόσον οι ενδιαφερόµενοι το επιθυµούν». Φαίνεται
τουλάχιστον ανακόλουθο, ιδίως για ένα νοµοθέτηµα που στηρίζει γενικότερα την οικογένεια και
προσεγγίζει µε κοινωνικά κριτήρια το ζήτηµα της στράτευσης, το ότι η γονική άδεια για κάθε τέκνο
προβλέπεται να έχει διάρκεια πέντε ηµέρες, ενώ για τη συµµετοχή σε προγράµµατα Μ.Κ.Ο.
προβλέπεται χορήγηση αδείας τετραπλάσιας διάρκειας (!). Για την ειδικότερη ρύθµιση θεµάτων
σχετιζόµενων µε τις άδειες απουσίας οπλιτών, δοκίµων εφέδρων αξιωµατικών κ.λπ., έχει ήδη εκδοθεί
η ΑΥφΕθνΑµ Φ. 429.1/46/158169/19.12.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1813/22.12.2005).
31
Συγκεκριµένα, στα άρθρα 44 και 45 ρυθµίζονται θέµατα προσωρινής απόλυσης οπλιτών, στο άρθρο
46 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την προσωρινή απόλυση και την επανακατάταξη των υπό όρο
απολυόµενων από τις φυλακές, ενώ στο άρθρο 47 ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα προσωρινής
απόλυσης και χορήγησης αναβολής κατάταξης σε σπουδαστές Ανώτατων και Ανώτερων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών ή
Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, οι οποίοι διαγραφόµενοι για λόγους υγείας ή υγειονοµικής
ακαταλληλότητας, εγγράφονται σε άλλη σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στο άρθρο 48, ορίζεται ότι
για την οριστική απόλυση από τις Ένοπλες ∆υνάµεις, πρέπει να εκπληρωθούν κατά σειρά η
προβλεπόµενη στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση, η εφεδρική υποχρέωση, ο χρόνος ο οποίος δε
λογίζεται ως πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία και οι όποιες πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Προσδιορίζεται ακόµα, ο τρόπος απόλυσης ορισµένων κατηγοριών οπλιτών, όπως οι νοσηλευόµενοι
σε στρατιωτικά νοσοκοµεία και οι ευρισκόµενοι στο εξωτερικό.
32
Οι οπλίτες οι οποίοι µετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης απολύονται από τις
Ένοπλες ∆υνάµεις, εγγράφονται στην εφεδρεία των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
τεσσαρακοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 49 παρ. 1 Ν 3421/2005). Με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας, καθορίζεται ο τρόπος, καθώς και η διαδικασία πρόσκλησης των εφέδρων
για εκτέλεση εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης (συµµετοχή σε ασκήσεις κ.λπ), καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια (άρθρο 49 παρ. 3). Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι εάν ο έφεδρος κληθεί και
δεν παρουσιαστεί στην προσδιορισµένη µονάδα κατάταξης για εκτέλεση της εφεδρικής στρατιωτικής
του υποχρέωσης, κατά την ορισµένη ηµεροµηνία ή προθεσµία, θα κηρυχθεί ανυπότακτος.
Σηµειώνεται ακόµη ότι οι έφεδροι οι οποίοι αρνούνται να παραλάβουν οποιοδήποτε στρατιωτικό
έγγραφο, διώκονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη διάταξη του άρθρου 458 ΠΚ [Παραβάσεις
διοικητικών διατάξεων].
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ανήκουν στο Γ.Ε.ΕΘ.Α., µετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεών τους εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.33
ΙΙΙ. Οι σχετικές µε τους ανυπότακτους και λιποτάκτες ειδικότερες
ρυθµίσεις
Α. Ανυπότακτοι – Λιποτάκτες
Στο Κεφάλαιο Η΄ [Ανυπότακτοι – Λιποτάκτες], ρυθµίζονται ειδικότερα τα
θέµατα ανυποτάκτων και λιποτακτών και καθορίζονται οι στερήσεις που
επιβάλλονται σε αυτούς ως συνέπεια των πράξεών τους. Σύµφωνα µε το
άρθρο 51 παρ. 1, ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι, µετά από γενική ή ειδική
πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες ∆υνάµεις, δεν κατατάσσονται στις
ορισµένες ηµεροµηνίες ή προθεσµίες στις µονάδες κατάταξης. Η πράξη της
ανυποταξίας, αρχίζει να τελείται από την εποµένη ηµέρα της οριζόµενης
ηµεροµηνίας κατάταξης ή εφόσον ορίζεται προθεσµία κατάταξης, από την
εποµένη της τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας34 (άρθρο 51 παρ. 2) και
τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 32 ΣΠΚ. Παρά το γεγονός ότι το έγκληµα της
ανυποταξίας θεωρείται τελειωµένο από τη στιγµή που συντρέχουν τα στοιχεία
τα οποία ο νόµος απαιτεί για τη συγκρότησή του (άρθρο 32 ΣΠΚ, σε
συνδυασµό µε άρθρο 51 παρ. 1 & 2 Ν 3421/2005), η διάπραξή του
συνεχίζεται (αφού πρόκειται για τυπικό, γνήσιας παράλειψης και διαρκές
έγκληµα), µέχρι να θέσει τέλος στη συνεχή αυτή παράνοµη κατάσταση κάποιο
συγκεκριµένο γεγονός, οπότε και αρχίζει πλέον η παραγραφή του
εγκλήµατος.35 Τα γεγονότα που διακόπτουν τη συνέχιση τέλεσης του
εγκλήµατος της ανυποταξίας είναι: α) η συµπλήρωση του τεσσαρακοστού
πέµπτου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου β) η κατάταξή του στις Ένοπλες
∆υνάµεις γ) η σύλληψή του για το αδίκηµα της ανυποταξίας δ) η παρουσίασή
του σε στρατιωτική δικαστική αρχή ή στο στρατολογικό του γραφείο για
διακοπή της ανυποταξίας του και ε) η κρίση του ανυπότακτου από την
αρµόδια υγειονοµική επιτροπή των Ένοπλων ∆υνάµεων ως ακατάλληλου για
στράτευση (Ι/5) ή η χορήγηση σε αυτόν αναβολής κατάταξης για λόγους
υγείας.36
33

Ορίζεται ακόµη ότι οι έφεδροι οι οποίοι κατατάσσονται ως ΕΠ.Ο.Π., εφόσον απολυθούν µετά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέβαλαν, εγγράφονται στην εφεδρεία του κλάδου των Ενόπλων
∆υνάµεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως ΕΠ.Ο.Π. Σύµφωνα µε το άρθρο 50, τέλος, εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας, να καθορίσει µε απόφασή του, µετά από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α,
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία µεταφοράς εφέδρων από την εφεδρεία των Ενόπλων ∆υνάµεων
στην εφεδρεία των Σωµάτων.
34
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση υπολογισµού της έναρξης τέλεσης του εγκλήµατος της
ανυποταξίας, δεν εφαρµόζονται οι περί προθεσµιών διατάξεις του ΑΚ.
35
Βλ. σχετ., ΠεντΣτρΘεσ 159/2002 ΠοινΧρ ΝΓ΄, 2003, σελ. 374. Για περισσότερα ως προς τα διαρκή
εγκλήµατα, βλ. Σπινέλλη ∆., Τα διαρκή και τα στιγµιαία εγκλήµατα από τη σκοπιά του εφαρµοστή του
∆ικαίου και από τη σκοπιά του νοµοθέτη, ΠοινΧρ ΚΘ΄ (1979), σελ. 1 επ., Ανδρουλάκη Ν., Επί του
προσδιορισµού της εννοίας του διαρκούς εγκλήµατος, ΠοινΧρ ΙΕ΄ (1965), σελ. 326.
36
Βλ. άρθρο 51 παρ. 3 Ν 3421/2005. Για τη διαδικασία χορήγησης αναβολής για λόγους υγείας, βλ.
άρθρο 14 Ν 3421/2005. Με τη ρύθµιση της παρ. 3 του άρθρου 51, επαναφέρθηκε η δυνατότητα
διακοπής της ανυποταξίας µε την παρουσίαση του ανυποτάκτου στο αρµόδιο στρατολογικό γραφείο
(εκείνο δηλ. που τον παρακολουθεί στρατολογικά), γεγονός που απλουστεύει τη διαδικασία κατάταξης
ή τη στρατολογική τακτοποίησή του. Μέχρι σήµερα, ο ανυπότακτος που επιθυµούσε να διακόψει την
τέλεση της πράξης του, θα έπρεπε να παρουσιαστεί για το σκοπό αυτό στη στρατιωτική δικαστική
αρχή ενώπιον της οποίας εκκρεµούσε η υπόθεση της ανυποταξίας του και εν συνεχεία, στο
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Το έγκληµα της ανυποταξίας, ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η χώρα κατά την ηµεροµηνία έναρξης τέλεσής του, διακρίνεται σε
ανυποταξία ειρήνης, µερικής ή γενικής επιστράτευσης και πολέµου, ανάλογα
δε µε τον τόπο διαµονής του ανυπότακτου κατά την ηµεροµηνία έναρξης της
ανυποταξίας (δηλ. από την εποµένη ηµέρα της προσδιορισµένης ηµεροµηνίας
κατάταξης), σε ανυποταξία εσωτερικού και εξωτερικού (άρθρο 51 παρ. 4 Ν
3421/2005). Σε περίπτωση που η χώρα περιέλθει σε διαφορετική κατάσταση
από εκείνη στην οποία τελούσε κατά την ηµεροµηνία έναρξης του αδικήµατος,
ορίζεται για πρώτη φορά ότι µεταβάλλεται αντίστοιχα και ο νοµικός
χαρακτηρισµός της πράξης της ανυποταξίας (λ.χ. από ανυποταξία ειρήνης σε
ανυποταξία µερικής ή γενικής επιστράτευσης κ.ο.κ).37 Στους ανυπότακτους,
εκτός από τις προβλεπόµενες στο ΣΠΚ ποινές, επιβάλλεται πρόσθετη
στρατιωτική υποχρέωση έξι (6) µηνών καθώς και οι στερήσεις και
απαγορεύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 53 και 54 του Ν 3421/2005.38
Θα πρέπει ακόµη εδώ να σηµειωθεί ότι η ηµέρα κατάταξης στις ένοπλες
δυνάµεις υπολογίζεται σαν χρόνος πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σε
αντίθεση µε την ηµέρα απόλυσης η οποία δεν υπολογίζεται (άρθρο 42 παρ. 2
Ν 3421/2005), καθώς είναι η επόµενη ηµέρα µετά από τη νόµιµη εκπλήρωση
των στρατιωτικών υποχρεώσεων του στρατευσίµου.39
Σχετικά µε το έγκληµα της λιποταξίας, στο άρθρο 52 παρ. 1 Ν 3421/2005,
ορίζεται ότι λιποτάκτες κηρύσσονται οι οπλίτες οποιασδήποτε κατηγορίας,
«σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα». Εντός
του ΣΠΚ τυποποιούνται σε αυτοτελή εγκλήµατα οι εξής µορφές λιποταξίας: Η
λιποταξία στο εσωτερικό (άρθρο 33 ΣΠΚ), η λιποταξία στο εξωτερικό (άρθρο
36 ΣΠΚ), η οµαδική λιποταξία (άρθρο 35 ΣΠΚ) και η λιποταξία ενώπιον του
εχθρού (άρθρο 38 ΣΠΚ). Οι διάφορες αυτές µορφές λιποταξίας, δεν
αποτελούν ένα και µοναδικό αδίκηµα, το οποίο συνοδεύεται άλλοτε από την
επιβαρυντική περίπτωση ότι τελέσθηκε στο εξωτερικό ή οµαδικά και άλλοτε
ότι τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, αλλά τέσσερα διαφορετικά µεταξύ τους
εγκλήµατα το καθένα από τα οποία έχει τη δική του ιδιαίτερη µορφή.40 Τρόποι
τέλεσης της λιποταξίας στο εσωτερικό, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
στρατολογικό του γραφείο ώστε να προγραµµατιστεί, εφόσον είχε ακόµη στρατιωτικές υποχρεώσεις,
για κατάταξη.
37
Επίσης ορίζεται ότι στις κατηγορίες ανυπότακτων εσωτερικού ή εξωτερικού, µεταπίπτουν κατά
περίπτωση οι ανυπότακτοι, ανάλογα µε την µεταβολή του τόπου διαµονής τους κατά τη διάρκεια
τέλεσης του εγκλήµατος (άρθρο 51 παρ. 4 εδ. γ΄).
38
Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά και το
πρώτο εξάµηνο εφαρµογής του Ν 3421/2005, 3.500 ανυπότακτοι διέκοψαν την τέλεση της πράξης
τους και κατατάχθηκαν στο στράτευµα, γεγονός που υποδηλώνει τη θετική συνεισφορά των νέων
ρυθµίσεων στο οξύ αυτό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι Ένοπλες ∆υνάµεις της χώρας. Βλ. σχετ.
άρθρο Α. Κούτρα, “Στο χακί 3.500 χιλιάδες ανυπότακτοι”, εφηµ. Ελεύθερος Τύπος, 8.8.2006, σελ. 9.
39
Αυτό έχει ως συνέπεια ότι για αξιόποινη πράξη η οποία θα διαπραχθεί την ηµέρα απολύσεως,
αρµόδια θεωρούνται τα κοινά ποινικά δικαστήρια και όχι τα στρατιωτικά, καθόσον ο δράστης της
πράξης δεν φέρει πλέον στρατιωτική ιδιότητα. Βλ. σχετ., ΣυµβΑΠ 314/2003 Ποιν∆ικ 2003, σελ. 849.
40
Βλ. σχετ., Ανανιάδη Ε., Στρατιωτικόν Ποινικόν ∆ίκαιον, Α΄ Ουσιαστικόν, Αθήναι 1955, σελ. 69. Η
ιδιοµορφία δε καθεµιάς από τις µορφές λιποταξίας επιβάλλει τη ξεχωριστή ερµηνευτική τους
προσέγγιση. Βλ. και Παπαδαµάκη Α., Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο, Θεωρητική θεµελίωση και
συστηµατική ερµηνεία του νέου στρατιωτικού ποινικού κώδικα, δ΄ εκδ., Σάκκουλας, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2005, σελ. 139, Γιαρένη Ε., Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, Θεωρία-Εφαρµογή, ο.π.,
σελ. 180 επ.
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33 ΣΠΚ, πράξεις δηλ. του εγκλήµατος (στην ουσία πρόκειται για παραλείψεις
του στρατιωτικού οι οποίες τυποποιούνται σε έγκληµα λιποταξίας) είναι
πρώτον, η χωρίς άδεια απουσία από το σώµα στο οποίο ανήκει, ή τη φυλακή
όπου κρατείται ή το νοσοκοµείο όπου νοσηλεύεται, µετά παρέλευση έξι
ηµερών από τη βεβαιωµένη απουσία του και αν δεν έχει συµπληρώσει
υπηρεσία τριών µηνών, µετά παρέλευση δεκαπέντε ηµερών (άρθρο 33 παρ. 1
α΄ ΣΠΚ). ∆εύτερον, η µη έγκαιρη εµφάνισή του στο σώµα του µετά από άδεια
απουσίας που έλαβε, ή η µη έγκαιρη άφιξή του στη νέα του µονάδα, όταν
µετακινείται µεµονωµένα από ένα σώµα σε άλλο. Η προθεσµία που παρέχει ο
νόµος για την κήρυξη σε λιποταξία σε αυτήν την περίπτωση, είναι δεκαπέντε
ηµέρες από την προσδιορισµένη ηµέρα εµφάνισης ή µετάθεσής του,
αντίστοιχα, στον προορισµό του. (άρθρο 33 παρ. 1 β΄ ΣΠΚ). Τρίτον, η
αδικαιολόγητη απουσία του στρατιωτικού από µια πρόσκληση, όταν ανήκει σε
σώµα το οποίο βρίσκεται σε µετακίνηση (άρθρο 33 παρ. 1 γ΄ ΣΠΚ). Τέταρτον,
η αυθαίρετη απουσία από το σώµα του για περισσότερες από δύο ηµέρες,
εφόσον έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά τρεις φορές µέσα σε ένα εξάµηνο για
απουσίες που διήρκεσαν περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες (άρθρο 33
παρ. 1 δ΄ ΣΠΚ) και πέµπτον, η παράλειψη ένωσης µε το πλησιέστερο σώµα,
µετά από αποχωρισµό του στρατιωτικού από το σώµα του κατά τη διάρκεια
πολεµικής περιόδου, ή η παράλειψη παρουσίασης του στην πλησιέστερη
στρατιωτική αρχή µετά από την αιχµαλωσία του (άρθρο 33 παρ. 1 ε΄ ΣΠΚ).
Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ. 2 Ν 3421/2005, το αδίκηµα της λιποταξίας, σε
όλες του τις µορφές, διακόπτεται α) µε τη συµπλήρωση του τεσσαρακοστού
πέµπτου έτους της ηλικίας του λιποτάκτη β) µε την επανεγγραφή του στη
µονάδα του ή την παρουσίασή του σε φρουραρχείο γ) µε τη σύλληψή του για
το αδίκηµα της λιποταξίας και δ) µε την παρουσίασή του στην αρµόδια
στρατιωτική δικαστική αρχή για τη λιποταξία του. Στους λιποτάκτες, εκτός από
τις προβλεπόµενες από το ΣΠΚ ποινές, επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική
υποχρέωση ίση µε το χρόνο λιποταξίας τους, η οποία όµως δεν µπορεί να
ξεπεράσει τους έξι (6) µήνες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 παρ. 3.
Επιβάλλονται επίσης οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 53 και 54 του Ν 3421/2005. Συγκεκριµένα, όσοι καταδικάζονται
αµετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία στερούνται της ικανότητας να
εκλέγουν και να εκλέγονται στις εκλογές για την ανάδειξη βουλευτών και
ευρωβουλευτών καθώς και στις νοµαρχιακές, δηµοτικές και κοινοτικές
εκλογές, ενώ η αµετάκλητη καταδίκη για τα δύο αυτά εγκλήµατα, επιφέρει
επίσης στέρηση του δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος, το οποίο
προϋποθέτει ειδική άδεια της αρχής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
(άρθρο 53 παρ. 3 & 4). Οι άδειες της αρχής που αναφέρονται παραπάνω –
εάν η χορήγησή τους προηγήθηκε της καταδίκης– θεωρούνται άκυρες και
ανακαλούνται από την ηµεροµηνία που η καταδίκη καταστεί αµετάκλητη. Για
τους ανυπότακτους και λιποτάκτες ισχύουν επίσης οι στερήσεις διορισµού
που προβλέπονται κάθε φορά από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι
οποίες εφαρµόζονται για τις προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα (άρθρο 53 παρ. 5
& 6 Ν 3421/2005).
Οι στερήσεις αυτές παύουν να ισχύουν, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της
αµετάκλητης καταδίκης, εάν αθροιστικά πληρωθούν οι παρακάτω
προϋποθέσεις: Πρώτον, εκπληρωθούν όλες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, ή
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οι ενδιαφερόµενοι απαλλαγούν νόµιµα από αυτές, ή συµπληρωθεί το
τεσσαρακοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους και δεύτερον, εκτιθεί η ποινή που
επιβλήθηκε (άρθρο 53 παρ. 7). Στους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες
απαγορεύεται επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 1, η αποδηµία σε χώρα
του εξωτερικού ή η ναυτολόγηση σε πλοία γραµµής εξωτερικού καθώς και η
χορήγηση ή θεώρηση διαβατηρίων, µε εξαίρεση τους ανυπότακτους
εξωτερικού οι οποίοι διαµένουν σε χώρα του εξωτερικού.41 Σε περίοδο γενικής
επιστράτευσης ή πολέµου, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α, µπορεί να
απαγορεύεται η αποδηµία και η ναυτολόγηση σε πλοία γραµµής εξωτερικού
των στρατευσίµων αλλά και των εφέδρων (άρθρο 54 παρ. 3). Επίσης είναι
δυνατόν, µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εθνικής Άµυνας,
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεων να απαλλάσσονται από τον έλεγχο της
στρατολογικής τους κατάστασης οι Έλληνες του εξωτερικού για περιορισµένο
χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ηµέρες
(άρθρο 54 παρ. 4) για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος και επίσης,
για τριάντα (30) ηµέρες κατ’ έτος, χωρίς προϋποθέσεις (άρθρο 54 παρ. 5).
Περιπτώσεις ειδικής παραγραφής του εγκλήµατος της ανυποταξίας, για
συγκεκριµένες κατηγορίες ανυποτάκτων, προβλέπονται στα άρθρα 55 παρ. 3,
56 παρ. 4, 57 παρ. 5 και 58 παρ. 4 του Ν 3421/2005. Στις περιπτώσεις αυτές
ορίζεται ότι επέρχεται εξάλειψη του αξιοποίνου της ανυποταξίας µε
παραγραφή και ότι αίρονται όλες οι συνέπειες της πράξης, ενώ προβλέπεται
ταυτόχρονα η θέση των εκκρεµουσών ποινικών δικογραφιών στο αρχείο µε
πράξη του εισαγγελέα του αρµόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. Οι
περιπτώσεις αυτές αφορούν πρώτον σε οµογενείς, οι οποίοι διακόπτουν τη
µόνιµη κατοικία τους σε χώρα του πρώην Ανατολικού Συνασπισµού ή την
Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα απευθείας ή µέσω άλλης χώρας, δεύτερον
σε Έλληνες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει οποτεδήποτε ενόπλως µε στρατιωτική
ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάµεις κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
συµµαχικού κράτους,42 τρίτον σε όσους έχουν συµπληρώσει το τριακοστό
πέµπτο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι εφόσον έχουν καταταγεί ή θα
καταταγούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις της χώρας µπορούν να εξαγοράσουν το
υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, αφού προηγουµένως
υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία διάρκειας τουλάχιστον ενός µηνός και
τέταρτον σε τέκνα ή αδέλφια προσώπων που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις, σε αυτήν δε την περίπτωση
απαιτείται συµπλήρωση πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον
τριών µηνών.
Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι παρόµοια πρόβλεψη ειδικής παραγραφής
του εγκλήµατος της ανυποταξίας, για όσους ανυπότακτους κατατάσσονταν
στις Ένοπλες ∆υνάµεις µέχρι κάποια συγκεκριµένη, καθοριζόµενη στο νόµο
41

Σύµφωνα µε την παρ. 1β΄ του άρθρου 54 Ν 3421/2005. Η εξαίρεση αυτή, ισχύει και για τους
ανυπότακτους εξωτερικού κατά τα χρονικά διαστήµατα που αυτοί βρίσκονται στην Ελλάδα (κατ’
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 54).
42
∆εν έγινε όµως αντίστοιχη πρόβλεψη στο νόµο για τους Έλληνες που υπηρέτησαν στις ένοπλες
δυνάµεις άλλων, τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε. και συµµαχίας, όπως, για παράδειγµα, για τους Έλληνες
της Αυστραλίας.
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ηµεροµηνία, θεσπίστηκε για πρώτη φορά µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν
2510/1997. Το ζήτηµα της συνταγµατικότητας της διάταξης αυτής είχε
απασχολήσει τα αρµόδια δικαστικά όργανα των στρατιωτικών δικαστηρίων
της χώρας, η σχετική δε ρύθµιση θεωρήθηκε, τελικά, συνταγµατικά ανεκτή.43
Η ειδική παραγραφή, για συγκεκριµένες, περιοριστικά αναφερόµενες στο
νόµο, κατηγορίες ανυποτάκτων, που προβλέπεται στα άρθρα 55 παρ. 3, 56
παρ. 4, 57 παρ. 5 και 58 παρ. 4 του Ν 3421/2005, αποσκοπεί, σύµφωνα
τουλάχιστον µε την Αιτιολογική Έκθεση στο σχεδίου νόµου «Στρατολογία των
Ελλήνων και άλλες διατάξεις», αφενός µεν στη δυνατότητα για τα άτοµα
µεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 35 ετών), «να συνδεθούν µε τις Ένοπλες
∆υνάµεις της χώρας» και αφετέρου, για τους µόνιµους κάτοικους εξωτερικού
και τους ανυπότακτους, στην «µη παντελή αποκοπή τους από τον ελληνικό
κορµό». Το ζήτηµα της συµπόρευσης των ρυθµίσεων αυτών µε την
συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας, καθώς και το εάν έχουν
αυτές θεσπιστεί βάσει γενικών κριτηρίων, εάν είναι απρόσωπες, αφορώντας
το σύνολο των Ελλήνων πολιτών και το εάν η θέσπισή τους δικαιολογείται
από γενικότερο κοινωνικό ενδιαφέρον, έχοντας το χαρακτήρα “εργαλείου”
αντεγκληµατικής και σωφρονιστικής πολιτικής, είναι ζητήµατα που
ενδεχοµένως απασχολήσουν στο µέλλον τα αρµόδια όργανα των
στρατιωτικών δικαστηρίων της χώρας.44
Β. Αντιρρησίες συνείδησης
Στο Ν 2510/1997 (όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις
των άρθρων 18 παρ. 3 του Ν 2936/2001, 2 παρ. 1 & 2 του Ν 2993/2002 και 5
παρ. 1 του Ν 3257/2004), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα
προσφοράς, εκτός από την άοπλη στρατιωτική θητεία, εναλλακτικής –
πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, από τους επικαλούµενους τις θρησκευτικές ή
ιδεολογικές τους πεποιθήσεις προκειµένου να µην εκπληρώσουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους συνείδησης (αντιρρησίες
συνείδησης).45 Θα πρέπει βέβαια εδώ να σηµειωθεί ότι µπορεί το δικαίωµα
εκπλήρωσης εναλλακτικής – πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας να
43

Βλ. ΣυµβΣτρΑθ 395/1999 Ποιν∆ικ 2000, σελ. 410 (µε παρατηρήσεις Χ. Παπαχαραλάµπους), όπου
δεν έγινε τελικά δεκτή η πρόταση του Αντεισαγελέως Α. Χρονόπουλου, ο οποίος µε εµπεριστατωµένη
πρόταση είχε υποστηρίξει την αντισυνταγµατικότητα της συγκεκριµένης ρύθµισης, ως αντίθετης στην
αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ.1 Σ), θεωρώντας ότι στην ουσία υπέκρυπτε απαγορευµένη (σύµφωνα
µε το άρθρο 47 παρ. 4 Σ) αµνηστία.
44
Για έναν ευρύτερο –σχετιζόµενο µε το προαναφερόµενο ζήτηµα– προβληµατισµό γύρω από τις
πρόσφατες ρυθµίσεις που περιέχονται στο άρθρο 31 Ν 3346/2005, βλ. Ορνεράκη Ν., Η «ειδική
παραγραφή» του άρθρου 31 Ν 3346/2005 – Επιτάχυνση ή διαιώνιση του προβλήµατος; Ποιν∆ικ 2005,
σελ. 1206 επ. και για τον επιστηµονικό διάλογο και προβληµατισµό που είχαν αναπτυχθεί κατά το
παρελθόν πάνω στις παραπλήσιες ρυθµίσεις του άρθρου 1 Ν 1240/1982, βλ. Ανδρουλάκη Ν.,
Αµνηστία, κρυπτοαµνηστία, “ειδική παραγραφή”, και “αντεγκληµατική πολιτική”, ΠοινΧρ ΛΒ΄
(1982), σελ. 577 επ., Μανωλεδάκη Ι., Μελέτες για εµβάθυνση στο ποινικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα,
Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 271-276, ΟλΑΠ 672/1982 ΠοινΧρ ΛΒ΄ (1982), σελ. 308, ΕφΑθ 249/1982
ΠοινΧρ ΛΒ΄ (1982), σελ. 314.
45
Για τα προβλήµατα που περισσότερο δηµιουργούσε παρά έλυνε η µη πρόβλεψη κατά το παρελθόν
της δυνατότητας αυτής, βλ. Γαζή Ν., Αντιρρησίες συνείδησης και λοιποί θνητοί, Οικονοµικός
Ταχυδρόµος 10-9-1987, σελ. 25, Αλιβιζάτου Ν., Αντιρρησίες συνείδησης και στρατιωτική θητεία, ΝοΒ
1988, σελ. 526, Καλλικούνη Κ., Το ζήτηµα των µαρτύρων του Ιεχωβά, ΤοΣ 1989, σελ. 137,
Παπαδαµάκη Α., Αντιρρησίες συνείδησης και ποινική καταστολή – Κριτική επισκόπηση νοµολογίας,
Υπερ 1992, σελ. 968.
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αναγνωρίσθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα µε τις σχετικές ρυθµίσεις του
προαναφερόµενου Ν 2510/1997, δυνατότητα όµως εκπλήρωσης άοπλης
στρατιωτικής θητείας για θρησκευτικούς αλλά και ιδεολογικούς λόγους
προέβλεπαν επίσης οι διατάξεις του Ν 1763/1988 («Στρατολογία των
Ελλήνων»).
Η προβληµατική του ζητήµατος µέχρι και την αναθεώρηση του Συντάγµατος
το 2001, είχε επικεντρωθεί στη δυνατότητα αναγνώρισης της αντίρρησης
συνείδησης υπό το πρίσµα των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 6 και 13 παρ.
4 του Συντάγµατος.46 Μετά όµως από την ερµηνευτική διάταξη η οποία τέθηκε
υπό το άρθρο 4 Σ κατά την τελευταία αναθεώρηση, σύµφωνα µε την οποία «η
διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται µε νόµο η
υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων
δυνάµεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκµηριωµένη αντίρρηση
συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας», η
πρόβλεψη δυνατότητας εκπλήρωσης εναλλακτικής πολιτικής και όχι
στρατιωτικής υπηρεσίας, αποτέλεσε πλέον µία συνταγµατικά ανεκτή επιλογή
του νοµοθέτη.
Οι λόγοι συνείδησης, σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Π∆ 292/2003 (ΦΕΚ Α΄
248/30.10.2003) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων στρατολογικής φύσης», µε
το οποίο κωδικοποιήθηκαν όλες οι σχετικές στρατολογικές διατάξεις
(συγκεκριµένα, ως προς τους αντιρρησίες συνείδησης, η ρύθµιση του άρθρου
18 Ν 2510/1997), θα έπρεπε να έχουν σχέση µε µία γενικότερη αντίληψη περί
ζωής, βασισµένης σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές
πεποιθήσεις, οι οποίες εφαρµόζονται από το άτοµο απαράβατα και
εκδηλώνονται µε τήρηση ανάλογης συµπεριφοράς.47
Όµοια ρύθµιση περιέχεται και στον ισχύοντα πλέον στρατολογικό νόµο
(άρθρο 59 παρ. 2), σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου δεν µπορούν να
χαρακτηρισθούν αντιρρησίες συνείδησης και δεν µπορούν να υπαχθούν στις
σχετικές διατάξεις α. όσοι έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν ενόπλως για
οσοδήποτε χρονικό διάστηµα στις Ελληνικές ή ξένες Ένοπλες ∆υνάµεις ή στα
Σώµατα Ασφαλείας β. όσοι έχουν λάβει άδεια οπλοφορίας, ή έχουν ζητήσει να
τους χορηγηθεί τέτοια άδεια, καθώς και όσοι µετέχουν σε δραστηριότητες
σκοπευτικών αγώνων, κυνηγιού, ή παρόµοιων εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν
σχέση µε τη χρήση όπλων και γ. όσοι έχουν καταδικαστεί ή εκκρεµεί σε βάρος
τους ποινική δίωξη για έγκληµα που έχει σχέση µε χρήση όπλων,
πυροµαχικών ή το αδίκηµα της παράνοµης βίας. Οι αντιρρησίες συνείδησης
καλούνται να προσφέρουν είτε άοπλη στρατιωτική θητεία, είτε εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, η διάρκεια των οποίων καθώς και ο τρόπος
46

Βλ. ενδεικτικά, Παπαδηµητρίου Γ., Σύνταγµα και εναλλακτική κοινωνική θητεία, Υπερ 1991, σελ.
579, Λυκοβαρδή Κ., Η αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία. Η αντιµετώπιση του ζητήµατος
στην ελληνική και τις ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις υπό το πρίσµα των εξελίξεων στα όργανα του
Συµβουλίου της Ευρώπης, ΤοΣ 2000, σελ. 461 επ.
47
Οι σχετικές µε τους αντιρρησίες διατάξεις του Ν 2510/1997 και οι αντίστοιχες διατάξεις του Π∆
292/2003, έχει γίνει δεκτό ότι δεν αντίκεινται ούτε στις υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις των άρθρων
4, 9 παρ. 1, 10 παρ. 1 και 14 της ΕΣ∆Α (που κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974), ούτε στις ανάλογες
διατάξεις των άρθρων 8, 18, 19 και 26 του ∆ΣΑΠ∆ (που κυρώθηκε µε το Ν 2462/1997). Έτσι έκρινε
πρόσφατα το ΣτΕ (Τµ. ΣΤ΄) µε την υπ’ αριθµ. 260/2004 απόφασή του (αδηµ.), βλ. Τράπεζα Νοµικών
Πληροφοριών ∆ΣΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dsanet.gr
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εκπλήρωσής τους ρυθµίζεται στο άρθρο 60 Ν 3421/2002. Συγκεκριµένα, οι
υπόχρεοι άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης οφείλουν να υπηρετήσουν
θητεία ίση µε εκείνη που θα υπηρετούσαν ενόπλως µε προσαύξηση: δώδεκα
µηνών (για όσους θα εκπλήρωναν πλήρη ένοπλη θητεία), έντεκα µηνών (για
όσους θα εκπλήρωναν µειωµένη θητεία εννέα µηνών), δέκα µηνών (για όσους
θα εκπλήρωναν µειωµένη θητεία έξι µηνών). Η προσαύξηση για τους
υπόχρεους εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας είναι αντίστοιχα: δεκαοκτώ
µήνες (για όσους θα εκπλήρωναν πλήρη ένοπλη θητεία), δεκαέξι µήνες (για
όσους θα εκπλήρωναν µειωµένη θητεία εννέα µηνών), δεκατέσσερις µήνες
(για όσους θα εκπλήρωναν µειωµένη θητεία έξι µηνών).48
Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική
υπηρεσία δεν αποκτούν την στρατιωτική ιδιότητα και συνεπώς, δεν υπάγονται
σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
τους αυτής, στην αρµοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων, αλλά
δωσιδικούν ενώπιον των κοινών ποινικών δικαστηρίων. Εάν όµως δεν
παρουσιαστούν εντός της προθεσµίας η οποία έχει καθοριστεί στην
πρόσκληση που τους αποστέλλεται από τις αρµόδιες στρατολογικές
υπηρεσίες για την ανάληψη της οριζόµενης κοινωνικής υπηρεσίας,
κηρύσσονται ανυπότακτοι και – µόνο για την πράξη τους αυτή – υπάγονται
στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων, ενώ ταυτόχρονα εκπίπτουν
από το δικαίωµα εκπλήρωσης άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή
εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας.49 Θα πρέπει τέλος στο σηµείο αυτό να
σηµειωθεί επίσης ότι όσοι καταδικάζονται για άρνηση εκτέλεσης στρατεύσιµης
στρατιωτικής υπηρεσίας και εκτίουν ποινή φυλακίσεως ίση ή µεγαλύτερη της
εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας την οποία θα εκπλήρωναν εάν είχαν
αναγνωριστεί ως αντιρρησίες συνείδησης, εξαιρούνται µετά την αποφυλάκισή
τους από τις προσκλήσεις για κατάταξη, µη υποχρεούµενοι εκ νέου σε
κατάταξη (άρθρο 65 παρ. 1 Ν 3421/2005).50

48

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µπορεί να επιτραπεί η απόλυση των αντιρρησιών
συνείδησης πριν από τη συµπλήρωση των χρόνων που καθορίζονται παραπάνω, σύµφωνα µε τις
διακρίσεις που περιέχονται στο άρθρο 60 παρ. 2 του Ν 3421/2005. Η άοπλη στρατιωτική υποχρέωση
εκπληρώνεται σε µονάδες και υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ενώ η εναλλακτική
κοινωνική υπηρεσία σε υπηρεσίες φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 51 του Ν 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 4 παρ. 6
του Ν 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50) και αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν 3229/2004 (ΦΕΚ
Α΄ 38). Η εναλλακτική υπηρεσία συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, εκτός των
νοµών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής ή διαµονής των ενδιαφεροµένων.
49
Βλ. άρθρο 64 παρ. 2 Ν 3421/2005, σε συνδυασµό µε τις παραγράφους 3 α΄ και 5 β΄ του ιδίου
άρθρου. Εκπίπτουν επίσης του δικαιώµατος άοπλης θητείας ή εναλλακτικής υπηρεσίας όσοι
διαπράττουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήµατα, τα οποία επιφέρουν για το προσωπικό του φορέα που
διατέθηκαν απόλυση ή λύση της σχέσης εργασίας, όσοι ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα ή
συµµετέχουν σε απεργία κατά το διάστηµα της υπηρεσίας τους, όσοι τιµωρούνται εξαιτίας παράβασης
των διατάξεων για χορήγηση αδειών απουσίας, µε ποινές οι οποίες ισχύουν για τους υπαλλήλους του
φορέα όπου υπηρετούν. Η άδεια που δικαιούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 64 παρ. 3 ε΄, οι υπηρετούντες
εναλλακτική υπηρεσία, είναι δύο ηµέρες για κάθε µήνα υπηρεσίας.
50
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για τη ρύθµιση θεµάτων αντιρρησιών συνείδησης έχουν ήδη εκδοθεί οι
αποφάσεις ΑΥΕθνΑµ Φ. 420/79/81978/Σ.300/21.12.2005 «Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και
εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ Β΄ 1854/29.12.2005) και ΑΥΕθνΑµ Φ.
420/10/80347/10.3.2006 «Ρύθµιση ορισµένων στρατολογικών θεµάτων αντιρρησιών συνείδησης»
(ΦΕΚ Β΄ 307/14.3.2006).
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V. Λοιπές διατάξεις – Τύχη υφισταµένων ενταλµάτων συλλήψεως
Ανυποτάκτων
Νέα ρύθµιση εισάγει το άρθρο 70 του Ν 3421/2005, παραθέτοντας τον ορισµό
των λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυµάτων που συνάπτονται µε
τη µη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική
νοµοθεσία. Συγκεκριµένα, ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται
ότι οι λόγοι ανωτέρας βίας ή τα ανυπέρβλητα κωλύµατα που προβάλλονται
από στρατεύσιµους, έφεδρους ή δόκιµους έφεδρους αξιωµατικούς, οπλίτες,
έφεδρους οπλίτες ή οπλίτες από την εφεδρεία για τη µη τήρηση των
υποχρεώσεων τις οποίες θέτει η στρατολογική νοµοθεσία, εκτιµώνται από την
αρµόδια ∆ιοίκηση Στρατολογίας, στη συνέχεια, στην παράγραφο 2, δίνονται οι
ορισµοί των εννοιών αυτών. Οι όροι ανωτέρα βία και ανυπέρβλητο κώλυµα,
αποτελούν βέβαια αόριστες νοµικές έννοιες, οι οποίες έχουν εξειδικευθεί από
την πάγια νοµολογία των δικαστηρίων της χώρας, αλλά και από τη θεωρία.
Συγκεκριµένα, ανωτέρα βία συνιστά κάθε τυχερό, απρόβλεπτο και εξαιρετικό
γεγονός, είτε αντικειµενικό, είτε σχετικό µε το πρόσωπο του υποχρέου, το
οποίο δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί ούτε µε µέτρα εξαιρετικής επιµέλειας ή
εξαιρετικής σύνεσης, ενώ ανυπέρβλητο κώλυµα θεωρείται εκείνο το οποίο
οπωσδήποτε δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υποχρέου και το οποίο δεν θα
µπορούσε να υπερνικηθεί από αυτόν µε κανένα τρόπο.51 Σε συµφωνία µε τις
θέσεις αυτές της νοµολογίας και θεωρίας, η παρ. 2 του άρθρου 70 Ν
3421/2005 ορίζει ότι «ως λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητο κώλυµα
θεωρείται κάθε τυχερό, απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός, είτε αντικειµενικό,
είτε σχετικό µε το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο παρά την εξαιρετική
επιµέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη
συµµόρφωσή του».
Ιδιαίτερο ποινικό και πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη του άρθρου
74 Ν 3421/2005 [Εντάλµατα Συλλήψεως Ανυποτάκτων], σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του οποίου, πράξεις ανυποταξίας που τελέσθηκαν κατά τη
διάρκεια ισχύος του Π∆ 506/1974 «Περί Γενικής Επιστράτευσης των Ενόπλων
∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας», ή συνεχίσθηκε η τέλεσή τους και
µετά την κατάργησή του και δεν έχουν ακόµη εκδικασθεί, τιµωρούνται µε την
ποινή του άρθρου 32 παρ. 1 α΄ ΣΠΚ52, ενώ τα εντάλµατα συλλήψεως που
έχουν εκδοθεί για τις πράξεις αυτές από τη θέση σε ισχύ του νόµου
(13.12.2005) καταργούνται. Η ρύθµιση αυτή έχει µεγάλη πρακτική σηµασία
καθώς πλήθος περιπτώσεων ανυποταξιών, αποκτούν πληµµεληµατική µορφή
και πολλές από τις υποθέσεις αυτές υποπίπτουν πλέον σε παραγραφή µετά
την παρέλευση του οριζόµενου στο άρθρο 111 παρ. 3 ΠΚ χρόνου
παραγραφής, εφόσον βέβαια διακοπεί µε κάποιον από τους προβλεπόµενους
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Βλ. ΑΠ 39/2004, ΠοινΛογ 2004, σελ. 60, ΑΠ 67/2003, ΝοΒ 2003, σελ. 1628, ΑΠ 412/2003,
ΠοινΛογ 2003, σελ. 483, ΣτΕ 5431/1996, ∆ιοικ∆ικ 1998, σελ. 1159, Σταθόπουλου Μ., Γενικό Ενοχικό
∆ίκαιο 2η έκδ., Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 1993, σελ. 102.
52
Εδώ, προφανώς εκ παραδροµής αναφέρεται στο κείµενο του νόµου «…µε την ποινή του άρθρου 32
παράγραφος 1α ΣΠΚ», καθώς το άρθρο του ΣΠΚ στο οποίο αναφέρεται έχει µία και µοναδική
παράγραφο αποτελούµενη από τρία εδάφια α΄, β΄ και γ΄. Το ορθό συνεπώς είναι «…του άρθρου 32 εδ.
α ΣΠΚ». Η προβλεπόµενη στο εδάφιο α΄ του άρθρου 32 ΣΠΚ ποινή για το έγκληµα της ανυποταξίας
(σε ειρηνική περίοδο) είναι η ποινή της φυλακίσεως µέχρι δύο ετών.
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στο άρθρο 51 παρ. 3 Ν 3421/05 τρόπους, η τέλεση του συνεχούς αυτού
στρατιωτικού εγκλήµατος.53
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 74 Ν 3421/2005, αντικαθίσταται η
παρ. 1 του άρθρου 198 του ΣΠΚ ως εξής: «1. Στην αρµοδιότητα του τριµελούς
στρατοδικείου υπάγονται τα πταίσµατα, καθώς και τα πληµµελήµατα, τα
οποία κατά τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και άλλους ειδικούς ποινικούς
νόµους υπάγονται στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πληµµελειοδικείου.54 Τα
λοιπά εγκλήµατα υπάγονται στην αρµοδιότητα του πενταµελούς
στρατοδικείου». Με τη ρύθµιση αυτή, αφενός µεν µεταφέρεται δικαστική ύλη
στα τριµελή στρατοδικεία, µε συνακόλουθη αποσυµφόρηση των πενταµελών
στρατοδικείων, αφετέρου δε, επιτυγχάνεται επιτάχυνση της ποινικής
διαδικασίας στο χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Κι αυτό βέβαια γιατί
σύµφωνα µε το άρθρο 244 ΚΠ∆ (το οποίο εφαρµόζεται και ενώπιον των
στρατιωτικών δικαστηρίων, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 213 παρ. 1
ΣΠΚ)55 για τα πληµµελήµατα αρµοδιότητας µονοµελούς πληµµελειοδικείου
(κατ’ αντιστοιχία εποµένως του τριµελούς στρατοδικείου), δεν είναι αναγκαία η
διενέργεια προανάκρισης και ο εισαγγελέας µπορεί να καλέσει άµεσα τον
κατηγορούµενο στο ακροατήριο. Άµεση πρακτική συνέπεια της εφαρµογής
των νέων αυτών διατάξεων πιστεύεται ότι θα είναι η ταχεία εκδίκαση µεγάλου
αριθµού ανυποταξιών και άλλων υποθέσεων, οι οποίες εκκρεµούν σήµερα
ενώπιον των στρατιωτικών δικαστηρίων της χώρας.
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Κατά τη διάρκεια ισχύος του Π∆ 506/1974, οι Ένοπλες ∆υνάµεις και η χώρα γενικότερα,
βρίσκονταν σε κατάσταση γενικής επιστρατεύσεως, µε συνέπεια κάθε ανυποταξία να επισύρει την
προβλεπόµενη στον τότε ισχύοντα ΣΠΚ (Ν 2803/1941) ποινή του θανάτου και σε περίπτωση
συνδροµής ελαφρυντικών περιστάσεων την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης. Η άσκηση της
ποινικής δίωξης ασκείτο συνακόλουθα σε βαθµό κακουργήµατος και, στην περίπτωση κυρίως των
ανυποτάκτων εξωτερικού, το πέρας της διενεργούµενης τακτικής ανακρίσεως λάµβανε χώρα µε την
έκδοση εντάλµατος συλλήψεως του ανυποτάκτου από τον ανακριτή του αρµόδιου στρατιωτικού
δικαστηρίου. Με το Π∆ 371/2002 (ΦΕΚ Α΄ 320/18.12.2002) επήλθε τελικά η άρση της κατάστασης
γενικής επιστράτευσης των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας, η οποία περιήλθε πλέον και τυπικά σε
κατάσταση ειρήνης. Η διατήρηση συνεπώς σε ισχύ των ενταλµάτων συλλήψεως για ένα έγκληµα για
το οποίο σήµερα πλέον δεν δικαιολογείται, σύµφωνα µε το άρθρο 282 ΚΠ∆, προσωρινή κράτηση,
ούτε έκδοση εντάλµατος συλλήψεως συνακόλουθα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 276 παρ. 2
ΚΠ∆, οδήγησε στη θέσπιση των παραπάνω ρυθµίσεων, αφού θεωρήθηκε από την Πολιτεία ότι η
υπάρχουσα µέχρι σήµερα κατάσταση εµφανιζόταν «ανεπιεικής, άστοργη και ατελέσφορη», κατά τα
διαλαµβανόµενα στην Αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου νόµου «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες
διατάξεις». Για έναν προτεινόµενο τρόπο εφαρµογής των νέων ρυθµίσεων σχετικά µε την κατάργηση
των υφισταµένων ενταλµάτων συλλήψεως στην πράξη, βλ. Κύρκου Σ., Περί του τρόπου εφαρµογής
της διάταξης του άρθρου 74 Ν 3421/2005, αναφορικά µε την κατάργηση εκδοθέντων ενταλµάτων
σύλληψης σε βάρος κατηγορουµένων για κακουργηµατική ανυποταξία, ΠοινΧρ ΝΣΤ (2006), σελ.
279.
54
Σύµφωνα µε το άρθρο 114 ΚΠ∆ [όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν 3160/2003
(ΦΕΚ Α΄ 165/30.6.2003)] στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πληµµελειοδικείου υπάγονται (εκτός
των οριζοµένων στο άρθρο αυτό εξαιρέσεων) τα πληµµελήµατα εκείνα για τα οποία στο νόµο
απειλείται φυλάκιση µε ελάχιστο όριο κατώτερο των τριών µηνών ή χρηµατική ποινή. Όταν δηλαδή η
πρόβλεψη της απειλούµενης ποινής έχει στο νόµο τη µορφή «…τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών µηνών» ή µεγαλύτερο ελάχιστο όριο («τουλάχιστον έξι µηνών», «τουλάχιστον ενός έτους» κ.λπ.)
αρµόδιο για την εκδίκαση των σχετικών πληµµεληµάτων δεν είναι το µονοµελές πληµµελειοδικείο
και, συνακόλουθα, ως προς την αρµοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων, τα πληµµελήµατα αυτά
δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα του τριµελούς, αλλά του πενταµελούς στρατοδικείου.
55
Άρθρο 213 ΣΠΚ [Εφαρµογή Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας]: «1. Οι διατάξεις του Κ.Π.∆. και οι
λοιπές διατάξεις που εφαρµόζονται στις διαδικασίες ενώπιον των κοινών ποινικών δικαστηρίων και
αρχών, εφαρµόζονται και στις διαδικασίες ενώπιον των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων και
αρχών, εκτός αν ο Κώδικας αυτός ή άλλος ειδικός νόµος ορίζουν διαφορετικά».
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Ένα ζήτηµα που ανακύπτει στο σηµείο αυτό είναι ο τρόπος περάτωσης των,
κακουργηµατικής µορφής, ανυποταξιών οι οποίες εκκρεµούν στο στάδιο της
κυρίας ανακρίσεως, από τη στιγµή που ο ανακριτής δεν µπορεί βέβαια να
προβεί ο ίδιος σε µετατροπή της µορφής της ανυποταξίας, το έγκληµα δε ως
συνεχές εξακολουθεί να τελείται µε την µορφή σύµφωνα µε την οποία είχε
ασκηθεί η ποινική δίωξη και αντίστοιχα, ο τρόπος περαιτέρω χειρισµού των
υποθέσεων ανυποταξιών που ήδη βρίσκονται στις Εισαγγελίες των
Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων, µετά από τη θέση σε ισχύ των ρυθµίσεων του
νέου στρατολογικού νόµου. Σηµειώθηκε προηγουµένως ότι η τέλεση του
εγκλήµατος της ανυποταξίας διακόπτεται µε κάποιον από τους
προβλεπόµενους στο άρθρο 51 παρ. 3 Ν 3421/05 τρόπους, χωρίς βέβαια στο
άρθρο αυτό να αναφέρεται ρητά ότι είναι περιοριστική η σχετική απαρίθµηση
των τρόπων διακοπής του εγκλήµατος. Στην ουσία, εδώ επαναλαµβάνονται οι
τρόποι λήξης των διαρκών εγκληµάτων γενικότερα, καθώς η συµπλήρωση
του τεσσαρακοστού έτους της ηλικίας του ανυποτάκτου παραπέµπει στη
διακοπή ενός διαρκούς εγκλήµατος γνήσιας παράλειψης το οποίο παύει να
τελείται από τη στιγµή που ο δράστης παύει να έχει υποχρέωση να άρει την
παράνοµη κατάσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 15 ΠΚ, η κατάταξη στις
Ένοπλες ∆υνάµεις, όπως και η παρουσίαση του ανυποτάκτου στην αρµόδια
δικαστική ή στρατολογική αρχή, παραπέµπουν στην εκούσια εκ µέρους του
δράστη άρση της παράνοµης κατάστασης, πράγµα που συµβαίνει, ακουσίως
αυτήν τη φορά, και στην περίπτωση σύλληψης του ανυποτάκτου για το
αδίκηµα της ανυποταξίας, ενώ, τέλος, η κρίση του ανυποτάκτου από την
αρµόδια υγειονοµική επιτροπή των Ενόπλων ∆υνάµεων ως ακατάλληλου για
στράτευση (Ι 5) ή η χορήγηση σε αυτόν αναβολής για λόγους υγείας
παραπέµπουν στην οριστική ή προσωρινή, αντίστοιχα, λήξη της παράνοµης
κατάστασης λόγω πλέον της έλλειψης υποχρέωσης του δράστη να άρει
αυτήν. Θεωρείται συνεπώς ότι η αναφορά σε συγκεκριµένους τρόπους
διακοπής της ανυποταξίας είναι ενδεικτική, αποσκοπώντας στην παροχή ενός
βασικού οδηγού κυρίως προς τις διοικητικές (στρατολογικές) και όχι προς τις
δικαστικές αρχές, χωρίς δηλ. η αναφορά αυτή να αποτελεί ταυτόχρονα και
συµπλήρωση της νοµοτυπικής µορφής του εγκλήµατος.56
Κατόπιν αυτών, µπορεί να γίνει δεκτό ότι διακοπή τέλεσης του διαρκούς
εγκλήµατος της ανυποταξίας επέρχεται σε περίπτωση απευθείας κλήσεως του
κατηγορουµένου στο ακροατήριο, εφόσον δεν έχει προηγηθεί απολογία του,
µε την επίδοση σε αυτόν του κλητηρίου θεσπίσµατος, στη χρονική στιγµή
επίδοσης του οποίου θα ανατρέξει αναγκαίως και ο χρόνος λήξης του
εγκλήµατος. Κατά την εκδίκαση δε της υποθέσεως από το αρµόδιο
στρατιωτικό δικαστήριο (τριµελές στρατοδικείο), θα µπορούσε να γίνει και ο
απαιτούµενος ορθότερος χρονικός προσδιορισµός της πράξης, ώστε να
συµπεριληφθεί και το χρονικό διάστηµα από την επίδοση µέχρι και την
ηµεροµηνία εκδίκασης της πράξης, εφόσον βέβαια ο κατηγορούµενος
εξακολουθεί να υπέχει στρατιωτικές υποχρεώσεις και παρ’ όλα αυτά συνεχίζει
να βρίσκεται εκτός στρατεύµατος.57 Οι ανυποταξίες κακουργηµατικής µορφής,
56

Βλ. σχετ. 231/2005 ΠεντΣτρΛάρισας (αδηµ.), στο σκεπτικό της οποίας αναπτύσσεται διεξοδικότερα
ο σχετικός προβληµατισµός.
57
Άλλο είναι το ζήτηµα της άσκησης νέας διώξεως για (νέα) ανυποταξία κατά του κατηγορουµένου,
σε περίπτωση συνέχισης τέλεσης της πράξης του (εφόσον βέβαια αυτός υπέχει ακόµη υποχρέωση
στράτευσης), καθώς νέα δίωξη χωρεί µόνο από το χρονικό σηµείο έκδοσης της τελευταίας επί της

22
θα µπορούσαν συνεπώς πρακτικά να διαβιβαστούν από τον ανακριτή που
διενεργεί την τακτική ανάκριση στον εισαγγελέα του στρατιωτικού δικαστηρίου,
προκειµένου να εισαχθούν από τον τελευταίο στο αρµόδιο δικαστικό
συµβούλιο, το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 307 περ. δ΄ ΚΠ∆58 έχει την
αρµοδιότητα να αποφασίσει για την περάτωση της διενεργούµενης
ανακρίσεως, ώστε στη συνέχεια, µετά την έκδοση σχετικού παρεµπίπτοντος
βουλεύµατος, να επιστραφούν από το συµβούλιο στην εισαγγελία για την
έκδοση των απαιτούµενων κλητηρίων θεσπισµάτων χωρίς άλλη προδικασία,
αφού αυτή δεν είναι πλέον υποχρεωτική για το έγκληµα της ανυποταξίας.
Κατά τον ίδιο λόγο, έκδοση κλητηρίων θεσπισµάτων χωρίς προδικασία χωρεί
και στις υποθέσεις ανυποταξιών που βρίσκονται ήδη στις εισαγγελίες των
στρατιωτικών δικαστηρίων, µετά την επίδοση των οποίων στους
κατηγορουµένους µπορεί να επακολουθήσει η εκδίκασή τους από τα αρµόδια
στρατιωτικά δικαστήρια.59
VΙ. Επίµετρο
Η παρουσίαση των διατάξεων του Ν 3421/2005 δεν θα µπορούσε να κλείσει
χωρίς µία µικρή έστω αναφορά στο άρθρο 77 [Ρυθµίσεις θεµάτων ∆ικαστικού
Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων] του νόµου. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό,
τροποποιούνται, αντικαθίστανται, συµπληρώνονται ή προστίθενται διατάξεις
στο θεσµικό νόµο του ∆ικαστικού Σώµατος των Ενόπλων ∆υνάµεων.60 Οι
τροποποιούµενες διατάξεις αφορούν κατά βάσιν σε διαδικαστικά θέµατα,
σχετιζόµενα µε τη λειτουργία γενικότερα του σώµατος,61 τα οποία δεν
επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στα µέχρι σήµερα ισχύοντα, εκτός ίσως από
την πρόβλεψη αποχώρησης από το δικαστικό σώµα του Προέδρου και του
Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, πριν από τη συµπλήρωση του
προσδιορισµένου στο άρθρο 63 παρ. 1 του Κ∆ΣΕ∆ ορίου ηλικίας (62ο έτος
της ηλικίας), εφόσον συµπληρώσουν διετία στις θέσεις αυτές καθώς επίσης
και την πρόβλεψη αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών που έχουν βαθµό
Αναθεωρητή Β΄ και Γ΄ (πάλι ανεξάρτητα από το προαναφερόµενο όριο
ηλικίας), µε τη συµπλήρωση οκταετίας στον ένα ή συνολικά και στους δύο
βαθµούς. Οι ρυθµίσεις αυτές θα µπορέσουν ενδεχοµένως να προσφέρουν
µακροπρόθεσµα στους δικαστικούς λειτουργούς των Ενόπλων ∆υνάµεων µια
ουσίας αποφάσεως. Βλ. ειδικότερα, Σπινέλλη ∆., Χρονικά όρια εκδικάσεως του διαρκούς εγκλήµατος
(Σχόλιον επί της υπ’ αριθµ. 19/1972 αποφάσεως του Αρείου Πάγου), ΠοινΧρ ΚΒ΄ (1972), σελ. 332333, όπου και περισσότερες παραποµπές στη θεωρία και τη νοµολογία.
58
Το οποίο θα µπορούσε να τύχει εφαρµογής στη συγκεκριµένη περίπτωση κατ’ αναλογία, αφού κατά
βάσιν σχετίζεται µε περιπτώσεις διαφωνίας ανακριτού (βλ. Τζανακάκη Χ., Προβλήµατα εφαρµογής
του άρθρου 307 ΚΠ∆, ΠοινΧρ ΙΘ΄, 649). Θα µπορούσε εξάλλου στις περιπτώσεις αυτές να τύχει
εφαρµογής (ερµηνευόµενο διασταλτικά) το άρθρο 247 ΚΠ∆, εφόσον όµως δεν έχει πραγµατοποιηθεί
ακόµη καµία σχετική ανακριτική πράξη.
59
Για τις προαναφερόµενες δυνατότητες εφαρµογής των ρυθµίσεων του Ν 3421/2005 σχετικά µε τον
δικονοµικό χειρισµό των πολυάριθµων υποθέσεων ανυποταξιών που εκκρεµούν στα στρατιωτικά
δικαστήρια της χώρας, βλ. το µε αριθµ. Πρωτ. 920/06 από 18-7-2006 έγγραφο του Εισαγγελέα του
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου (∆ηµητρίου Ασδέρη).
60
∆ηλαδή στο Ν 2304/1995 (ΦΕΚ Α΄ 83/11.5.1995) «Κύρωση του Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος
Ενόπλων ∆υνάµεων» (Κ∆ΣΕ∆).
61
Προβλέπεται, για παράδειγµα, ότι δεν χωρεί αίτηση ανάκλησης από δικαστικό λειτουργό κατά της
µετάθεσής του εντός του ιδίου νοµού, ότι οι Στρατιωτικοί ∆ικαστές και οι Αναθεωρητές Γ΄ οι οποίοι
παραιτούνται προάγονται στον επόµενο βαθµό, εφόσον έχουν τα τυπικά για προαγωγή προσόντα και
κριθούν προακτέοι από το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο του Σώµατος, κ.ά.
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προοπτική γρηγορότερης εξέλιξης στην ιεραρχία, γεγονός το οποίο
συναρτάται περισσότερο µε την, µικρή έστω, αύξηση των απολαβών τους –οι
οποίες είναι συνδεδεµένες µε το στρατιωτικό µισθολόγιο και όχι µε αυτό των
λοιπών δικαστών της χώρας, όπως δικαιοπολιτικά και ηθικά όφειλε να ήταν–
παρά µε την όποια διαφοροποίηση στα εν γένει δικαστικά τους καθήκοντα.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι το βασικότερο πρόβληµα των λειτουργών της
στρατιωτικής δικαιοσύνης ήταν, και εξακολουθεί να είναι, το ζήτηµα της
υλοποίησης της προσωπικής ανεξαρτησίας τους, όπως στην πράξη αυτή
προσδιορίζεται και συγκεκριµενοποιείται από τον τρόπο µε τον οποίο η
Πολιτεία κρίνει ότι θα πρέπει να αµείβονται για την άσκηση του δικαστικού
τους λειτουργήµατος.62 Το πρόβληµα είναι γνωστό στο νοµοθετικό σώµα, βλ.
για παράδειγµα, την τοποθέτηση του βουλευτή κ. Αντ. Φούσα63 κατά την
πρώτη ηµέρα συζήτησης στη Βουλή του νέου στρατολογικού νόµου (Πρακτικά
της Βουλής των Ελλήνων Περίοδος ΙΑ΄, Σύνοδος Β΄, Συνεδρίαση ΚΘ΄, Τρίτη
15 Νοεµβρίου 2005).64 Η Πολιτεία οφείλει –έστω µε καθυστέρηση έντεκα ήδη
ετών από τις θεσµικές αλλαγές τις οποίες η ίδια επέφερε στο θεσµικό πλαίσιο
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Ως προϋποθέσεις διασφάλισης της προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών θεωρούνται άλλωστε:
α. ο διορισµός τους ύστερα από επιτυχία σε διαγωνισµό, κατά τον οποίο κρίνονται µε εγγυήσεις
αδιάβλητης κρίσης, τόσο κατά τα τυπικά όσο και κατά τα ουσιαστικά τους προσόντα β. η υπαγωγή σε
Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο της κρίσης για την υπηρεσιακή τους κατάσταση εν γένει (προαγωγές,
µεταθέσεις κλπ) καθώς και η ύπαρξη ίδιων Πειθαρχικών Συµβουλίων για την εξέταση των
πειθαρχικών τους παραπτωµάτων και γ. η στοιχειώδης οικονοµική ανεξαρτησία και απολαβές
σύµφωνα µε το λειτούργηµά τους. Βλ., Μπέη Κ., Η δικαστική ανεξαρτησία στην ελληνική έννοµη
τάξη, στο “Το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, Η ανεξαρτησία και η αποτελεσµατικότητα της ελληνικής
δικαιοσύνης” (πρακτικά συνεδρίου), εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 1998, σελ 16. Μόνο η
τελευταία προϋπόθεση, της στοιχειώδους οικονοµικής ανεξαρτησίας και των απολαβών σύµφωνα µε
το λειτούργηµά τους (λ.χ. ο πάρεδρος της στρατιωτικής δικαιοσύνης, µισθοδοτείται ως υπολοχαγός,
λαµβάνοντας το ποσό των 1.000 περίπου ευρώ), δεν συντρέχει σήµερα στους λειτουργούς της
στρατιωτικής δικαιοσύνης και αυτήν την κατάσταση µόνον η Πολιτεία νοµοθετώντας σχετικά µπορεί
να τερµατίσει.
63
«Με απασχολεί πάντα το θέµα της αµοιβής των στελεχών της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Είναι
γνωστό ότι, εδώ και οκτώ χρόνια, καθιερώσαµε την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των
δικαστών της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Είναι ακατανόητο ο δικαστής της στρατιωτικής δικαιοσύνης
να εισπράττει περίπου τα µισά χρήµατα από ό,τι εισπράττει ένας δικαστής της τακτικής δικαιοσύνης.
Γνωρίζω το πρόβληµα. Γνωρίζω ότι πράγµατι θεωρείται, πως δεν είναι δυνατόν ένα στέλεχος της
στρατιωτικής δικαιοσύνης να αµείβεται περισσότερο ίσως από ένα στρατηγό. Είναι ένα πρόβληµα
αυτό. Αλλά είναι µεγαλύτερο το πρόβληµα για ένα στέλεχος της στρατιωτικής δικαιοσύνης, που
ξέρουµε πόση ευθύνη έχει και πως πρέπει να εκτελεί το καθήκον του, να υπολείπεται τόσο πολύ
έναντι των συναδέλφων του της δικαιοσύνης έξω από το στράτευµα»
64
Βλ. επίσης την τοποθέτηση του ιδίου βουλευτού (προς τον βουλευτή Β. Οικονόµου) κατά την τρίτη
ηµέρα συζήτησης του νοµοσχεδίου (Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, Περίοδος ΙΑ΄, Σύνοδος Β΄,
Συνεδρίαση ΛΑ΄, Πέµπτη 17 Νοεµβρίου 2005): «Πρέπει να σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι το θέµα της
στρατιωτικής δικαιοσύνης, ειδικότερα δε της προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών έχει ρυθµιστεί,
αν καλώς ενθυµούµαι, το 1996 ή 1997. Τότε όµως εµείς επιµέναµε ότι πράγµατι θα πρέπει να
εξοµοιωθούν µε όλη την έννοια οι στρατιωτικοί δικαστές µε τους δικαστές της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης. Τότε, λοιπόν, υπήρξε το πρόβληµα το οποίο προέβαλαν οι στρατηγοί ότι δεν είναι
δυνατόν να παίρνει περισσότερα χρήµατα ένας κατωτέρου βαθµού –διότι υπάρχει εξοµοίωση των
σηµερινών στρατιωτικών δικαστών µε τους βαθµούς του στρατεύµατος– από έναν ανωτέρου, όπως
είναι ο στρατηγός. Είναι ένα θέµα, το οποίο πρέπει να το δούµε όλοι, αλλά να το δούµε µε πολλή
προσοχή. Με χαρά άκουσα προχθές τον κύριο Υφυπουργό ότι αυτό το προσεγγίζει µε ενδιαφέρον.
Πώς όµως αυτό µπορεί να ξεπεραστεί θα το δούµε στην πορεία, αλλά πάντως πρέπει και αυτό να
ρυθµιστεί». Συνεπώς το νοµοθετικό σώµα γνωρίζει το πρόβληµα και µόνον αυτό είναι πλέον σε θέση
να το λύσει.

24
της στρατιωτικής δικαιοσύνης και στο νοµικό status των λειτουργών της,65
αλλαγές τις οποίες το ίδιο το Σύνταγµα άλλωστε απαιτούσε– να τερµατίσει πια
το παράδοξο και ακατανόητο αυτό φαινόµενο συνταγµατικής αταξίας. Να
υπάρχει δηλαδή σε Κράτος ∆ικαίου διαφορετική µισθολογική µεταχείριση
λειτουργών που έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και παρέχουν το ίδιο ακριβώς
δικαιοδοτικό έργο, κατά παράβαση κάθε έννοιας ισότητας, σ’ ένα µάλιστα
τόσο ευαίσθητο κοινωνικό πεδίο, όπως είναι αυτό της δικαιοσύνης και γύρω
από ένα σοβαρότατο ζήτηµα συνταγµατικής τάξης, όπως είναι αυτό της
θεσµικής κατάστασης των λειτουργών της.66
Η δικαιοσύνη ως λειτουργία, αποβλέπει στην κοινωνική συνεργασία και
βρίσκει έκφραση µέσα από το συγκεκριµένο δικαιικό σύστηµα στο οποίο
λειτουργεί, περνώντας όµως µέσα από το φίλτρο της συνείδησης του δικαστή,
ώστε να µπορέσει να υπάρξει κάποιας µορφής ισορροπία µεταξύ της
εξουσίας την οποία αναπόφευκτα εκφράζει ο νόµος και της ανάγκης για
κοινωνική δικαιοσύνη. Το πρόσωπο του εφαρµοστή του δικαίου συνεπώς,
αποτελεί και το µέτρο βάσει του οποίου κρίνεται το αν επικρατεί σε ορισµένο
τόπο και χρόνο, δικαιοσύνη. ∆εν αρκεί ο δικαστής να έχει πλήρη γνώση των
κανόνων του δικαίου, αλλά και της λογικής, θα πρέπει να έχει ακόµη
συνείδηση του ηθικού έργου που καλείται να φέρει εις πέρας. Η συνείδηση
του δικαστή λοιπόν αποτελεί το φίλτρο εκείνο µέσα από το οποίο θα πρέπει
να περάσει η όποια δικαστική κρίση ώστε να αποδίδει πράγµατι δικαιοσύνη.67
Οι δικαστές της στρατιωτικής δικαιοσύνης επιτελούν µε επίγνωση το δύσκολο
έργο τους και θα το επιτελούν µε συνείδηση του ηθικού χρέους τους και στο
µέλλον, ασχέτως του τρόπου µε τον οποίο η Πολιτεία κρίνει ότι θα πρέπει να
αµείβονται γι’ αυτό.
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Για τις αλλαγές αυτές οι οποίες επήλθαν µε τη ψήφιση των νόµων 2287/1995 (Κύρωση του
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα) και 2304/1995 (Κύρωση του Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων
∆υνάµεων) βλ. Γιαρένη Ε., Θεσµική κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης της στρατιωτικής
δικαιοσύνης στην Ελλάδα σήµερα. Αναγκαιότητα η διεύρυνση του αντικειµένου της ή αναπόφευκτη η
πορεία προς την κατάργησή της; Ποιν∆ικ 2004, σελ. 847 επ.
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Για περισσότερα, βλ. τις σχετικές παρατηρήσεις του αειµνήστου πατρός µου Αρ. Γιαρένη, “Τα µέλη
του ∆ικαστικού Σώµατος των Ενόπλων ∆υνάµεων και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη χώρα µας”
µε αφορµή την ΣτΕ (Ολοµέλεια) 2857/2003 (Ποιν∆ικ 2003, σελ. 1234), η οποία έκρινε ότι: «ο
νοµοθέτης έχει την ευχέρεια είτε να εξοµοιώσει τους στρατιωτικούς δικαστές προς τους δικαστικούς
λειτουργούς των τακτικών διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, είτε να καθορίσει
µισθολογική αντιστοιχία προς τα λοιπά στελέχη των ενόπλων δυνάµεων»· κι αυτό βέβαια, γιατί
θεωρήθηκε ότι οι στρατιωτικοί δικαστές έχουν κάποια «διττή ιδιότητα», δικαστού και στρατιωτικού.
Ανεξάρτητα από τα προβλήµατα που περισσότερο δηµιουργεί παρά λύνει µία τέτοια θεώρηση των
πραγµάτων (πώς είναι άραγε δυνατόν ένας δηµόσιος λειτουργός να είναι φορέας και της εκτελεστικής
και της δικαστικής εξουσίας ταυτοχρόνως;), µπορεί και πρέπει πλέον η Πολιτεία αφού της παρέχεται
µάλιστα και από την Ολοµέλεια του ΣτΕ η δυνατότητα (η «ευχέρεια») να εξοµοιώσει τους
στρατιωτικούς δικαστές µε τους λοιπούς δικαστές της χώρας, να προβεί στη ζητούµενη εξοµοίωση
άµεσα µε σχετική νοµοθετική (ή και συνταγµατική) ρύθµιση. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί, καθώς
φανερώνει ορθοκρισία, κοινωνική ευαισθησία και συναίσθηση των αρχών του δικαίου, ότι πρόταση
για τον τερµατισµό της συνταγµατικής αυτής αταξίας, κατέθεσε, ενόψει της επικείµενης
συνταγµατικής αναθεώρησης, ο Υφ. Εθνικής Άµυνας κ. Ι. Λαµπρόπουλος, πρόταση η οποία αδίκως,
και τελείως αναιτιολόγητα, επικρίθηκε από µη-γνωρίζοντες τα σχετικά ζητήµατα. Βλ. εφηµ. ΕΘΝΟΣ,
9.5.2006, σελ. 1 και 13. (Πρβλ. όµως την άµεση, νηφάλια και επαρκώς τεκµηριωµένη απάντηση της
Ενώσεως ∆ικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης, εφηµ. ΕΘΝΟΣ, 29.5.2006, σελ. 55).
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Για τις σκέψεις αυτές βλ. Μποτόπουλου Β., Η υπεράσπιση του δικαίου ως χρέος του δικαστή, Υπερ
1991, σελ. 3 επ.
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Μπορεί άλλωστε κανείς να υποστηρίξει ότι απ’ τη στιγµή που η συνείδηση του
δικαστή είναι το µέτρο για την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης, η υπαγωγή ή
όχι των στρατιωτικών δικαστών στο ειδικό µισθολόγιο των λοιπών δικαστών,
ή η παραµονή τους σε µισθολόγιο που δεν αφορά δικαστικούς λειτουργούς,
αλλά αξιωµατικούς των ένοπλων δυνάµεων της χώρας, είναι θέµα «τυπικό»
που δεν µπορεί ή δεν θα πρέπει να επηρεάζει το καθεστώς της προσωπικής
τους ανεξαρτησίας. Όµως ο δικαστής δεν πρέπει µόνο στο πεδίο του «είναι»,
αλλά και στο πεδίο του «φαίνεσθαι» να είναι προσωπικά ανεξάρτητος. Και
από τη στιγµή που η Πολιτεία αποδέχεται αφενός τους στρατιωτικούς
δικαστές ως όντως δικαστές – παρέχοντάς τους το δικαίωµα να επιβάλλουν
και να φροντίζουν για την εκτέλεση των προβλεπόµενων από το νόµο ποινών
εις βάρος των υπ’ αυτών δικαζόµενων ένστολων πολιτών – και την οικονοµική
αντιµετώπιση, αφετέρου, των δικαστικών λειτουργών γενικότερα ως
απαραίτητη προϋπόθεση της προσωπικής τους ανεξαρτησίας, η διαφορετική
αντιµετώπιση της συγκεκριµένης κατηγορίας δικαστών θα πρέπει να κριθεί ως
µη ανεκτή συνταγµατικά και, ακόµη, κοινωνικά και ηθικά απορριπτέα.-
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