
 

 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                           

με αφορμή την απόφαςη τησ Επιτροπήσ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 

ςτην υπόθεςη του Λάζαρου Πετρομελίδη                                                                  

για τουσ Αντιρρηςίεσ Συνείδηςησ                                                                                     

16 Δεκεμβρίου 2021 

Η Εθνικό Επιτροπό για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ςτο πλαύςιο του θεςμικού τησ 

ρόλου ωσ του Εθνικού Θεςμού Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων, ϋχει επιδεύξει διαρκϋσ ενδιαφϋρον 

για θϋματα που ϊπτονται τησ ελευθερύασ ςυνεύδηςησ. Ειδικότερα, ϋχει αςχοληθεύ 

επανειλημμϋνα με χρόνια ζητόματα παραβιϊςεων των δικαιωμϊτων των αντιρρηςιών 

ςυνεύδηςησ1, αναδεικνύοντασ παρϊλληλα την ανϊγκη εναρμόνιςησ τησ ςυναφούσ ελληνικόσ 

νομοθεςύασ με τα διεθνό και ευρωπαώκϊ πρότυπα δικαιωμϊτων του ανθρώπου, όπωσ αυτό 

προκύπτει από τισ ςυςτϊςεισ διεθνών και ευρωπαώκών ελεγκτικών οργϊνων.  

Προσ την κατεύθυνςη αυτό τησ προώθηςησ των δικαιωμϊτων των αντιρρηςιών ςυνεύδηςησ 

ςτην Ελλϊδα κινεύται η πρόςφατη απόφαςη τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του 

ΟΗΕ, του αρμόδιου δηλαδό ελεγκτικού οργϊνου για την επιτόρηςη τησ εφαρμογόσ του 

Διεθνούσ υμφώνου για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα (ΔΑΠΔ), με την οπούα κρύθηκε 

ότι ςτη μακροχρόνια υπόθεςη του αντιρρηςύα ςυνεύδηςησ Λϊζαρου Πετρομελύδη υπόρξε 

ςειρϊ παραβιϊςεων του υμφώνου2. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η Επιτροπό Ανθρωπύνων 

Δικαιωμϊτων του ΟΗΕ, ςτην απόφαςό τησ επύ τησ ατομικόσ αναφορϊσ του Λϊζαρου 

Πετρομελύδη, διαπύςτωςε ότι παραβιϊςτηκαν τα ϊρθρα: 

                                                        
1 ΕΕΔΑ, Προτϊςεισ για το θεςμό τησ εναλλακτικόσ πολιτικόσ- κοινωνικόσ υπηρεςύασ, Ιούλιοσ 2001, Προτϊςεισ 
επύ ζητημϊτων αντιρρηςιών ςυνεύδηςησ και του θεςμού τησ εναλλακτικόσ πολιτικόσ-κοινωνικόσ υπηρεςύασ 
ςτην Ελλϊδα, Ιούλιοσ 2004, Πρόταςη επύ του ϊρθρου 64, παρ. 5, του χεδύου Νόμου του Τπουργεύου Εθνικόσ 
Άμυνασ «τρατολογύα των Ελλόνων και ϊλλεσ διατϊξεισ» , Νοϋμβριοσ 2005, Παρατηρόςεισ επύ του ϊρθρου 12 
του χεδύου Νόμου του Τπουργεύου Εθνικόσ Άμυνασ «Ρύθμιςη θεμϊτων μεταθϋςεων οπλιτών, μϋριμνασ 
προςωπικού και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Αντιρρηςύεσ ςυνεύδηςησ), Ιανουϊριοσ 2016 και ςχετικό Δελτύο Σύπου, 
Ιανουϊριοσ 2016, Δελτύο Σύπου με αφορμό μια ακόμη καταδύκη τησ Ελλϊδασ ςε θϋματα Αντιρρηςιών 
υνεύδηςησ [ΕΔΔΑ, Παπαβαςιλϊκησ κ. Ελλϊδασ, 15.9.2016], επτϋμβριοσ 2016, Παρατηρόςεισ ςχετικϊ με τη 
διαρκό παραβύαςη του Άρθρου 1, παρ. 2, του Ευρωπαώκού Κοινωνικού Φϊρτη ωσ προσ τουσ αντιρρηςύεσ 
ςυνεύδηςησ ςτην Ελλϊδα, Νοϋμβριοσ 2016, Τπόμνημα  ςτην τετραετό αναλυτικό ϋκθεςη του 2017 του Ύπατου 
Αρμοςτό του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για το δικαύωμα αντύρρηςησ ςυνεύδηςησ , Υεβρουϊριοσ 2017, 
Παρατηρόςεισ επύ των ϊρθρων 18, 21 και 22 του χεδύου Νόμου του Τπουργεύου Εθνικόσ Άμυνασ "Ρυθμύςεισ 
Μϋριμνασ Προςωπικού Ενόπλων Δυνϊμεων, Μϊρτιοσ 2019, Έκθεςη (ςτα αγγλικϊ) ενόψει τησ Οικουμενικόσ 
Περιοδικόσ Αξιολόγηςησ (Universal Periodic Review, URP) του υμβουλύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του ΟΗΕ, 
για την Ελλϊδα, Μϊρτιοσ 2021, παρ. 19 και ΕΕΔΑ, υνειςφορϊ ςτην Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του 
ΟΗΕ για τη διαδικαςύα κατϊρτιςησ καταλόγου θεμϊτων ενόψει τησ εξϋταςησ τησ χώρασ (adoption of List of 
Issues prior to Reporting, LoIPR), επτϋμβριοσ 2021, παρ. 90-92.  
2 UN Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under the Optional Protocol, concerning 
communication No. 3065/2017, 6 December 2021, CCPR/C/132/D/3065/2017.  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f132%2fD%2f3065%2f2017&Lang=en
https://www.nchr.gr/2020-02-26-05-51-20/34-antirrisies-syneidisis/151-protaseis-gia-to-thesmo-tis-enallaktikis-politikis-koinonikis-ypiresias.html
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/antirisies_suneidisis/apofasi_eeda_gia_antirrisies_suneidisis2004.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/antirisies_suneidisis/resolution_conscientious_objection_2006.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/antirisies_suneidisis/EEDA%20SxN_Antirrisies%20syneidisis_2016.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/deltia_tupou/DT%20Antirisies%20syneidisis.pdf
http://oldnchr.jws.gr/images/pdf/nea_epikairothta/deltia_tupou/DT_antirisies_syneidisis_papavasilakis_2016.pdf
http://oldnchr.jws.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/CoE/GNCHR_submission_ECSR_NOVEMBER.pdf
http://oldnchr.jws.gr/images/pdf/apofaseis/antirisies_suneidisis/Submission%20of%20the%20GNCHR%20to%20the%20quadrennial%20analytical%20report%202017.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/antirisies_suneidisis/EEDA_paratiriseis_SxN_Antirrisies%20syneidisis_2019.pdf
https://www.nchr.gr/images/English_Site/EllinikesEktheseis/GNCHR_UPR_Stakeholder_Report_2021_Final.pdf
https://www.nchr.gr/images/Synedries/2021/27.9.2021/GNCHR_Submission_CCPR_PLoI_final.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f132%2fD%2f3065%2f2017&Lang=en
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 18, παρ. 1, του ΔΑΠΔ ςχετικϊ με το δικαύωμα ςτην ελευθερύα ςκϋψησ, ςυνεύδηςησ και 

θρηςκεύασ,  

 9, παρ. 1, του ΔΑΠΔ ςχετικϊ με την απαγόρευςη αυθαύρετησ κρϊτηςησ,  

 12, παρ. 2, του ΔΑΠΔ ςχετικϊ με την ελευθερύα κϊθε προςώπου να εγκαταλεύψει 

οποιαδόποτε χώρα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ δικόσ του και   

 14, παρ. 7, του ΔΑΠΔ ςχετικϊ με την αρχό ne bis in idem, ςύμφωνα με την οπούα 

κανϋνα πρόςωπο δεν δικϊζεται ούτε τιμωρεύται για ϋνα αδύκημα για το οπούο ϋχει όδη 

απαλλαγεύ ό καταδικαςτεύ.. 

υνοπτικϊ, ο Λϊζαροσ Πετρομελύδησ, από το 1992 οπότε και εκδόλωςε την αντύρρηςη 

ςυνεύδηςησ ςτη ςτρατιωτικό θητεύα ϋωσ και το 2014, καταδικϊςτηκε για πϋντε διαφορετικϋσ 

περιόδουσ ανυποταξύασ, βρϋθηκε υπό κρϊτηςη ςε τουλϊχιςτον τϋςςερισ περιπτώςεισ και 

κατϋβαλε δύο χρηματικϋσ ποινϋσ αντύ φυλακύςεων. Έκτοτε, ϋχουν υπϊρξει βελτιώςεισ ωσ 

προσ τισ ςυνθόκεσ τησ εναλλακτικόσ υπηρεςύασ, κυρύωσ ωσ προσ τη διϊρκεια. Ωςτόςο, ακόμα 

η ςχετικό νομοθεςύα υπολεύπεται των διεθνών προτύπων, και για αυτό ςτην απόφαςό τησ η 

Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του ΟΗΕ, πϋρα από την πλόρη αποκατϊςταςη του 

Λϊζαρου Πετρομελύδη, ζητϊ και τροποπούηςη τησ νομοθεςύασ με ςκοπό τη διαςφϊλιςη τησ 

αποτελεςματικόσ εγγύηςησ του δικαιώματοσ ςτην αντύρρηςη ςυνεύδηςησ, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 18, παρ. 1, του ΔΑΠΔ, χορηγώντασ, για παρϊδειγμα, τη δυνατότητα ανϊληψησ 

εναλλακτικόσ πολιτικόσ υπηρεςύασ που δεν εύναι τιμωρητικό και μεροληπτικό ωσ προσ τη 

φύςη τησ.  

Ήδη από την ύδρυςό τησ, η ΕΕΔΑ ϋχει επιςημϊνει την ανϊγκη ανϊληψησ ςυνολικόσ 

πρωτοβουλύασ νομοθετικόσ ρύθμιςησ του ζητόματοσ τησ αντύρρηςησ ςυνεύδηςησ, 

εςτιϊζοντασ μεταξύ ϊλλων ςε θϋματα που αφορούν ςτην ϋλλειψη ανεξαρτηςύασ και 

αμεροληψύασ τησ αρμόδιασ Αρχόσ που αποφαςύζει για την υπαγωγό ςε καθεςτώσ 

αντιρρηςιών ςυνεύδηςησ, τη διϊρκεια και τον τόπο εκπλόρωςησ τησ εναλλακτικόσ υπηρεςύασ, 

και την επανειλημμϋνη τιμωρύα αντιρρηςιών ςυνεύδηςησ κατϊ παραβύαςη τησ αρχόσ ne bis in 

idem. Ιδιαύτερα ωσ προσ το τελευταύο ζότημα, που εξακολουθεύ να υφύςταται μϋχρι ςόμερα, η 

Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του ΟΗΕ επανϋλαβε την πϊγια θϋςη τησ ότι η 

επανειλημμϋνη τιμωρύα αντιρρηςιών ςυνεύδηςησ εξαιτύασ ανυπακοόσ ςε μια νϋα διαταγό να 

υπηρετόςουν ςτο ςτρατό μπορεύ να ςυνιςτϊ τιμωρύα για το ύδιο αδύκημα, εϊν κϊθε 

επακόλουθη ϊρνηςη βαςύζεται ςτην ύδια διαρκό αποφαςιςτικότητα που θεμελιώνεται ςε 

λόγουσ ςυνεύδηςησ, επιβεβαιώνοντασ ταυτόχρονα πλόρωσ τισ πϊγιεσ θϋςεισ τησ ΕΕΔΑ που 

ϋχει διατυπώςει όδη από το 20043.  

Η ΕΕΔΑ περιλαμβϊνοντασ ςταθερϊ τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςταςύα των 

δικαιωμϊτων των αντιρρηςιών ςυνεύδηςησ ςτα υπομνόματϊ τησ προσ τα διεθνό ελεγκτικϊ 

όργανα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ϋχει ςυμβϊλει ενεργϊ και ςημαντικϊ ςτην 

                                                        
3 Προτϊςεισ επύ ζητημϊτων αντιρρηςιών ςυνεύδηςησ και του θεςμού τησ εναλλακτικόσ πολιτικόσ-κοινωνικόσ 
υπηρεςύασ ςτην Ελλϊδα, Ιούλιοσ 2004, πρόταςη αρ. 5.  

https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/antirisies_suneidisis/apofasi_eeda_gia_antirrisies_suneidisis2004.pdf
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διαμόρφωςη των θϋςεων και των ςυςτϊςεών τουσ προσ τισ ελληνικϋσ Αρχϋσ. Ενδεικτικό εύναι 

ότι ςε ςυνϋχεια τησ υποβολόσ τησ Έκθεςόσ τησ για τον τρύτο κύκλο Οικουμενικόσ Περιοδικόσ 

Αξιολόγηςησ του υμβουλύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του ΟΗΕ4, η Ελλϊδα ϋλαβε δύο 

ςυςτϊςεισ που αφορούν, αφενόσ, την αναθεώρηςη τησ νομοθεςύασ ώςτε να παρϋχεται η 

πρόςβαςη ςε όλουσ τουσ αντιρρηςύεσ ςυνεύδηςησ ςε μια εναλλακτικό υπηρεςύα η οπούα να 

μην εύναι τιμωρητικό ωσ προσ την φύςη, το κόςτοσ και την διϊρκειϊ τησ, αφετϋρου, τη 

δυνατότητα εκπλόρωςησ τησ εναλλακτικόσ υπηρεςύασ ςτον τόπο κατοικύασ5. Ενώ, ςε 

ςυνϋχεια, μεταξύ ϊλλων και του Τπομνόματόσ τησ για τη διαδικαςύα κατϊρτιςησ καταλόγου 

θεμϊτων ενόψει τησ εξϋταςησ τησ Φώρασ από την Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του 

ΟΗΕ6, η Επιτροπό του ΟΗΕ πρϊγματι ςυμπεριϋλαβε και πϊλι τα ζητόματα αυτϊ ςτον 

Κατϊλογο θεμϊτων, ζητώντασ ενημϋρωςη από την ελληνικό Πολιτεύα για τα μϋτρα που ϋλαβε 

προσ ςυμμόρφωςη με τισ προηγούμενεσ ςυςτϊςεισ τησ και θϋτοντασ ςυγκεκριμϋνο ερώτημα 

για την καταβολό αποζημιώςεων ςε όςουσ εύχαν εκδηλώςει αντύρρηςη ςυνεύδηςησ πριν από 

το 1998 και ϋχουν καταδικαςτεύ και τιμωρηθεύ7. 

Η ΕΕΔΑ καλεύ εκ νϋου την Πολιτεύα να εναρμονύςει ϊμεςα την νομοθεςύα για τουσ αντιρρηςύεσ 

ςυνεύδηςησ με το διεθνϋσ δύκαιο και τα διεθνό και ευρωπαώκϊ πρότυπα δικαιωμϊτων του 

ανθρώπου.  

 

 

*** 

 

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο ςυμβουλευτικό 
όργανο τησ ελληνικήσ Πολιτείασ και ο εθνικόσ θεςμόσ ςε θέματα προςταςίασ Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. Έχει ςυςταθεί με βάςη τουσ κανόνεσ των Ηνωμένων Εθνών, τισ «Αρχέσ των Παριςίων και 
διέπεται από τον Ν 4780/2021. Σε αυτήν μετέχουν πρόςωπα οριζόμενα από ςαράντα δύο φορείσ 
(ανεξάρτητεσ Αρχέσ, πανεπιςτημιακέσ ςχολέσ νομικών και πολιτικών επιςτημών, ςυνδικαλιςτικέσ 
οργανώςεισ, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

                                                        
4 ΕΕΔΑ, Έκθεςη (ςτα αγγλικϊ) ενόψει τησ Οικουμενικόσ Περιοδικόσ Αξιολόγηςησ (Universal Periodic Review, 
URP) του υμβουλύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του ΟΗΕ, για την Ελλϊδα, Μϊρτιοσ 2021, παρ. 19.  
5 UN Human Rights Council, Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 16 November 
2021, A/HRC/WG.6/39/L.1, υςτϊςεισ 130.76 (Παναμϊσ), 130.88 (Κροατύα). 
6 ΕΕΔΑ, υνειςφορϊ ςτην Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του ΟΗΕ για τη διαδικαςύα κατϊρτιςησ 
καταλόγου θεμϊτων ενόψει τησ εξϋταςησ τησ χώρασ (adoption of List of Issues prior to Reporting, LoIPR), 
επτϋμβριοσ 2021, παρ. 90-92.  
7 UN Human Rights Committee, List of issues prior to the submission of the third periodic report of Greece, 2 
December 2021, CCPR/C/GRC/QPR/3, παρ. 20.  

https://www.nchr.gr/images/English_Site/EllinikesEktheseis/GNCHR_UPR_Stakeholder_Report_2021_Final.pdf
https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/39session/Greece/Documents/Greece%20-full%20draft%20report%20for%20circulation-%20ad%20referendum.docx
https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/39session/Greece/Documents/Greece%20-full%20draft%20report%20for%20circulation-%20ad%20referendum.docx
https://www.nchr.gr/images/Synedries/2021/27.9.2021/GNCHR_Submission_CCPR_PLoI_final.pdf
https://undocs.org/CCPR/C/GRC/QPR/3

