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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3. Ποιοι αποκλείονται από τον νόμο;

1. Πού μπορώ να βρω τη σχετική νομοθεσία;
Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος του 2011 (19(I)/2011)
ΜΕΡΟΣ VIII: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Άρθρα 47-60.

ΚΑΙ

Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Απόφαση Δυνάμει
των Άρθρων 50 και 60 [Ρύθμιση Θεμάτων των Αντιρρησιών
Συνείδησης και Παροχή Σχετικών Οδηγιών σε Σχέση με την
Εκπλήρωση Εναλλακτικής Στρατιωτικής και Εναλλακτικής
Κοινωνικής Υπηρεσίας]
Μπορείς να βρεις τη νομοθεσία στους συνδέσμους που ακολουθούν:
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2011_1_19/full.html
http://www.army.gov.cy/el/page/nomothesia
2. Ποιος μπορεί να αναγνωριστεί ως αντιρρησίας συνείδησης;
Σύμφωνα με τη νομοθεσία «όσοι, για λόγους συνείδησης, αρνούνται
να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας τους στη
Δύναμη, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους
πεποιθήσεις, μπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης
[…]»
Επίσης, «οι προβαλλόμενοι λόγοι συνείδησης πρέπει να απορρέουν
από μια γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισμένη σε συνειδητές
θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που
εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και εκδηλώνονται με
τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς».

α. Όσοι έχουν άδεια οπλοφορίας ή κυνηγίου ή εκκρεμεί αίτησή τους
για χορήγηση τέτοιας άδειας, και όσοι συμμετέχουν σε
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με τη χρήση
όπλων.
β. Όσοι έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη
για αδίκημα που έχει σχέση με τη χρήση όπλων, πυρομαχικών ή
παράνομης βίας.
γ. Όσοι έχουν υπηρετήσει ένοπλα για οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα σε στρατιωτική δύναμη μετά τον ενστερνισμό των
πεποιθήσεων που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση στρατιωτικής
υποχρέωσης για λόγους συνείδησης. Θα πρέπει, δηλαδή, να
αποδείξεις ότι την περίοδο που υπηρέτησες τη θητεία σου δεν είχες
ακόμη αποκτήσει τις πεποιθήσεις που τώρα δεν σου επιτρέπουν να
υπηρετήσεις την εφεδρική θητεία σου.
4. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου μετά την αναγνώρισή μου
ως αντιρρησία συνείδησης;
Είσαι υποχρεωμένος ως αντιρρησίας συνείδησης να προσφέρεις
εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία. Μπορείς να επιλέξεις μεταξύ
εναλλακτικής εφεδρικής στρατιωτικής υπηρεσίας και εναλλακτικής
εφεδρικής κοινωνικής υπηρεσίας.
➢ Τι είναι η εναλλακτική εφεδρική στρατιωτική/ κοινωνική
υπηρεσία;
Η εναλλακτική εφεδρική στρατιωτική υπηρεσία εκπληρώνεται
αποκλειστικά στις μονάδες και υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς με
την ανάθεση σε σένα καθηκόντων που δεν συνεπάγονται τη χρήση
ή την εκπαίδευση στη χρήση όπλων.
Η εναλλακτική εφεδρική κοινωνική υπηρεσία εκπληρώνεται σε
υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα και θα πρέπει να εκτελείς
καθήκοντα που υπηρετούν το κοινό και κατά προτεραιότητα τον
κοινωνικό τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος.

➢ Πόση είναι η διάρκεια της εναλλακτικής εφεδρικής
στρατιωτικής/κοινωνικής υπηρεσίας;
Η εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία έχει ίση διάρκεια με εκείνη που
εκτελούν όσοι υπηρετούν ως έφεδροι στην ΕΦ.
➢ Πόσο συχνά θα καλούμαι να εκτελέσω τα καθήκοντά
μου στα πλαίσια της εναλλακτικής εφεδρικής
κοινωνικής υπηρεσίας;
Η εναλλακτική εφεδρική κοινωνική υπηρεσία πραγματοποιείται
αποσπασματικά, 2 φορές το χρόνο περίπου.
➢ Πληρώνομαι για την εργασία μου στα πλαίσια της
εναλλακτικής εφεδρικής κοινωνικής υπηρεσίας;
Όχι.
➢ Τι συμβαίνει αν δεν παρουσιαστώ για την εκτέλεση των
καθηκόντων μου στον καθορισμένο χώρο και χρόνο;
Μπορείς να προσπαθήσεις να αλλάξεις την καθορισμένη
ημερομηνία, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, αλλά δεν είναι πάντοτε
δυνατή αυτή η αλλαγή. Αν δεν υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση
και τελικά δεν παρουσιαστείς, θα διωχθείς νομικά.
➢ Υπόκειμαι σε οποιοδήποτε έλεγχο κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων μου;
Ναι, υπάρχει άτομο υπεύθυνο για αυτό τον σκοπό στον χώρο
όπου εκτελείς τα καθήκοντά σου.

ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΩ
ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ;
Βήμα 1. Υποβολή της αίτησης
➢ Πού και πότε μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου;
Σε αντίθεση με τη διαδικασία που αφορά τους κληρωτούς
αντιρρησίες συνείδησης, στην περίπτωση των εφέδρων δεν
υπάρχει συγκεκριμένη χρονική περίοδος κατά την οποία θα
πρέπει να υποβάλεις την αίτησή σου. Μπορείς οποιαδήποτε
χρονική στιγμή. Θα πρέπει να υποβάλεις την αίτησή σου
απευθείας στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ)
αμέσως μετά που θα έχεις παραλάβει το ΦΑΠ σου.
➢ Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να
υποβάλω;
(1) Αίτηση στην οποία καταγράφεις:
(α) Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία σου.
(β) Τον τόπο γέννησής σου.
(γ) Τη διεύθυνση διαμονής σου.
(δ) Το είδος της υπηρεσίας που επιθυμείς να εκπληρώσεις,
δηλαδή εναλλακτική εφεδρική στρατιωτική υπηρεσία ή
εναλλακτική εφεδρική κοινωνική υπηρεσία.
(ε) Τις γραμματικές και επαγγελματικές σου γνώσεις.
(στ) Τους λόγους που επικαλείσαι για να αναγνωριστείς ως
αντιρρησίας συνείδησης. Μπορείς εδώ να αναφερθείς
επιγραμματικά σε αυτούς και να επισυνάψεις στην αίτησή σου
και μια εκτενέστερη έκθεση της ιδεολογίας σου.
Μπορείς να βρεις την αίτηση εδώ:
http://www.army.gov.cy/el/page/aitiseis

(2) Βεβαίωση με την οποία να πιστοποιείται ότι δεν κατέχεις άδεια
οπλοφορίας, ούτε έχεις ζητήσει να σου χορηγηθεί τέτοια άδεια.
Την εξασφαλίζεις από την αστυνομία και στοιχίζει 20 ευρώ.

Βήμα 2. Εξέταση της αίτησης και συνέντευξη

(3) Αντίγραφο του ποινικού σου μητρώου, με ημερομηνία όχι
πέραν του ενός μηνός. Μπορείς να το εξασφαλίσεις από την
αστυνομία και στοιχίζει 17,50 ευρώ.

Μια πενταμελής επιτροπή είναι υπεύθυνη να εξετάσει το αίτημά
σου για αναγνώρισή σου ως αντιρρησία συνείδησης. Η Επιτροπή
αποτελείται από δύο ακαδημαϊκούς (με ειδικότητα στη
φιλοσοφία ή στις κοινωνικές-πολιτικές επιστήμες ή στην
ψυχολογία), έναν νομικό λειτουργό της νομικής υπηρεσίας και
δύο ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματικούς.

(4) Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σου.
(5) Βεβαίωση εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με το
θρήσκευμά σου, σε περίπτωση που η αίτησή σου βασίζεται στις
θρησκευτικές σου πεποιθήσεις.
(6) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή/και δικαιολογητικά για να
υποστηρίξεις την αίτησή σου.
Θα ήταν καλό να επισυνάψεις μια αναλυτική έκθεση της ιδεολογίας
σου, του τρόπου ζωής σου, της δράσης και των δραστηριοτήτων
σου, ώστε να αναδείξεις καλύτερα τους λόγους για τους οποίους
επιθυμείς να αναγνωριστείς ως αντιρρησίας συνείδησης. Πέραν από
τις ιδέες σου, μπορείς να αναφερθείς σε προσωπικές σου εμπειρίες,
σχέσεις και δράσεις, οι οποίες θεωρείς ότι στηρίζουν την αίτησή
σου.
➢ Έχω οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ενώπιον της ΕΦ ενόσω
η αίτησή μου εκκρεμεί;
Από τη στιγμή που έχουν υποβληθεί η αίτηση και όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά παραμένεις νόμιμα εκτός της ΕΦ
μέχρι να εξεταστεί η αίτησή σου και να κληθείς, αφού εγκριθεί, να
υπηρετήσεις, ανάλογα με την επιλογή σου, εναλλακτική
στρατιωτική ή κοινωνική υπηρεσία. Σε περίπτωση που λάβεις
ΦΑΠ, θα πρέπει να παρουσιαστείς την καθορισμένη ημερομηνία
ως πολίτης ενημερώνοντας ότι είσαι αντιρρησίας συνείδησης και
ότι έχεις υποβάλει αίτηση για αναγνώρισή σου. Αναμένεται να σου
επιδώσουν το επόμενο ΦΑΠ και να σε αποδεσμεύσουν άμεσα.

➢ Ποιος εξετάζει την αίτησή μου;

•
•

Τρία μέλη της επιτροπής, περιλαμβανομένου του
προέδρου, αποτελούν απαρτία.
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η
ψήφος του προέδρου.

➢ Πρέπει να παρουσιαστώ ενώπιον της Επιτροπής και
πότε;
Η Ειδική Επιτροπή θα σε καλέσει να παρουσιαστείς ενώπιόν της
κάποιους μήνες μετά την υποβολή της αίτησής σου. Σε περίπτωση
που δεν παρουσιαστείς, το αίτημά σου τίθεται μεν για εξέταση,
όμως το γεγονός της μη παρουσίασής σου καταγράφεται στα
πρακτικά.
➢ Τι να περιμένω στη συνέντευξη;
Η Ειδική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της για την απόφασή της:
(α) αν η αίτησή σου και τα αναγκαία δικαιολογητικά είναι πλήρη·
(β) αν οι λόγοι που προβάλλεις είναι αυθεντικοί και
στοιχειοθετούνται με επάρκεια και σαφήνεια -αν, δηλαδή,
μπορείς με πειστικά επιχειρήματα να αποδείξεις ότι πράγματι
εννοείς αυτά που γράφεις και λες·

(γ) αν η πραγματική συνολική εικόνα και οι άλλες γνωστές στην
επιτροπή πραγματικότητες δεν δημιουργούν αμφιβολίες για τους
ισχυρισμούς σου που περιλαμβάνονται στην αίτησή σου ή στις
προφορικές σου δηλώσεις και εξηγήσεις κατά την ακρόασή σου
ενώπιόν της.
Η ακρόαση αναμένεται να κινηθεί γύρω από τους εξής άξονες:
•
•
•

Ποιες είναι οι απόψεις σου (για συμμετοχή σε έναν πόλεμο);
Πώς απέκτησες αυτή την ιδεολογία (γεγονότα, παράγοντες
που σε επηρέασαν);
Πώς συνάδει η ζωή σου με αυτή την ιδεολογία ή πώς η
ιδεολογία σου επηρεάζει τις αποφάσεις που παίρνεις στην
καθημερινή σου ζωή;

Θα πρέπει επίσης να προσκομίσεις όλα τα δυνατά διαθέσιμα
στοιχεία για να υποστηρίξεις όσα κατέγραψες στην αίτησή σου ή
όσα καταθέτεις προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Tip 1: Aπόφυγε τις στενά πολιτικές πλαισιώσεις.
Tip 2: Σύνδεσε τις ιδέες με την καθημερινότητά σου και
συγκεκριμένες διαπροσωπικές-κοινωνικές σου σχέσεις και
εμπειρίες.
Tip 3: Διατήρησε την ηρεμία και την ψυχραιμία σου, όσο
και αν γίνεται προσπάθεια να σε πιέσουν.
Tip 4: Είσαι ήδη αντιρρησίας συνείδησης και τώρα
αιτείσαι την αναγνώριση αυτής της ιδιότητάς σου από το
κράτος. Είναι με αυτό το δεδομένο που απαντάς στις
ερωτήσεις της επιτροπής. Σε καμία περίπτωση δεν είσαι
διατεθειμένος να κρατήσεις όπλο.

➢ Πότε να αναμένω την απόφαση;
Η αναγνώρισή σου ως αντιρρησία συνείδησης γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Άμυνας στη βάση της έκθεσης που συντάσσει η
ειδική επιτροπή και αναμένεται μερικές εβδομάδες μετά τη
συνέντευξή σου.

