
Η κοινή λογική τελικώς επικρατεί  στα  στρατολογικά 
(έστω και με σημαντική καθυστέρηση)

Ο στρατολογικός νόμος (άρθρο 7, παρ. 1α, περ.2 του ν.3421/2005) προβλέπει 
δυνατότητα μειωμένης στρατιωτικής υποχρέωσης (εξάμηνη διάρκεια) για τον μόνο ή 
τον μεγαλύτερο γιό του οποίου «και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή 
έχουν πεθάνει». Η διατύπωση της ως άνω διάταξης ωστόσο, σύμφωνα με την άποψη 
των αρμόδιων στρατολογικών αρχών, δεν αρκεί για την εφαρμογή της διάταξης αυτής 
στο συνδυαστικό ενδεχόμενο,  ο ένας γονέας του υπόχρεου να έχει  πεθάνει  και ο 
άλλος να  είναι  ανίκανος  για  εργασία,  παρά μόνον  εάν  και  οι  δύο  γονείς έχουν 
πεθάνει ή και οι δύο είναι ανίκανοι για εργασία. 

Αρκετοί  πολίτες  προσέφυγαν στον  Συνήγορο  του  Πολίτη,  προκειμένου  να 
αρθεί  η  παράλογη  αυτή  πρακτική  και  να  υπαχθούν  ευλόγως  στις  διατάξεις  περί 
μειωμένης  θητείας  εξάμηνης  διάρκειας.  Ο Συνήγορος  του Πολίτη  επισήμανε  στις 
αρμόδιες στρατολογικές αρχές ότι όχι μόνον αντιβαίνει στην κοινή λογική, αλλά είναι 
και κανονιστικά αντιφατικό να εκλαμβάνεται η ιδιότητα του θανόντος και η ιδιότητα του 
ανίκανου  προς  εργασία  ως  επαρκείς  από  μόνοι  τους  λόγοι  για  τη  χορήγηση  του 
ευεργετήματος, όταν ο ένας από τους δύο συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο γονέων, 
αλλά ανεπαρκείς όταν συντρέχουν και οι δύο, ο ένας στην περίπτωση του ενός γονέα και 
ο  άλλος  στην  περίπτωση  του  άλλου. Παρά  τις  επίμονες  προσπάθειες  και  τα 
επανειλημμένα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, τόσο κατά το έτος 2006 όσο και 
το  έτος  2007,  η  Διεύθυνση  Στρατολογικού  του  ΓΕΕΘΑ  ενέμεινε  στην  απόλυτη 
άρνησή της.   

Με την υπ. αριθμ. 428/2008 απόφαση του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας  δικαιώθηκε  οπλίτης,  ο  οποίος  ζητούσε  την  υπαγωγή  του  στους 
υπόχρεους  εξάμηνης  θητείας,  ως  τέκνο  αποβιώσαντος  πατέρα  και  ανίκανης  προς 
εργασίας  μητέρας.  Το  Δικαστήριο  έκρινε  ότι  η  υποχρέωση  υπαγωγής  του 
προσφεύγοντος  οπλίτη  στις  διατάξεις  μειωμένης  θητείας  εξάμηνης  διάρκειας 
προκύπτει σαφώς από τις ως άνω διατάξεις  του ν. 3421/2005.  

Την  31  Μαρτίου  2008,  η  Διεύθυνση  Στρατολογικού  εξέδωσε  σχετική 
εγκύκλιο  βάσει  της  οποίας  υπαγάγονται  στους  υπόχρεους  εξάμηνης  μειωμένης 
θητείας και οι οπλίτες των οποίων ο ένας γονέας έχει αποβιώσει και ο άλλος είναι 
ανίκανος για κάθε εργασία και καλούσε τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες για 
την  άμεση ενημέρωση των ήδη υπηρετούντων οπλιτών που πληρούν τις  σχετικές 
προϋποθέσεις, χωρίς ωστόσο να ενημερωθεί επισήμως και ο Συνήγορος του Πολίτη. 

Πόση ταλαιπωρία  και  κόπος  θα  είχε  αποφευχθεί  εάν  η  κοινή  λογική  είχε 
πρυτανεύσει νωρίτερα;


