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Την βελτίωση της λειτουργίας των επιτροπών κρίσεων σε περιπτώσεις
απαλλαγών από το στράτευµα και την εξατοµίκευση της κάθε περίπτωσης
συνιστά ο Συνήγορος του Πολίτη µετά από την εξέταση του υφισταµένου
πλαισίου, σε συνέχεια σχετικών αναφορών πολιτών.
Συγκεκριµένα ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας για το ζήτηµα της πληµµελούς αιτιολογίας κρίσεων «σωµατικής
ικανότητας» στρατευσίµων από την αρµόδια Επιτροπή Απαλλαγών.
∆ιαπιστώθηκε ότι σε σειρά σχετικών αποφάσεών της, η Επιτροπή αυτή
παρεκκλίνει αναιτιολόγητα τόσο από τις αρχικές γνωµατεύσεις ειδικών
στρατιωτικών ιατρών, όσο και από τον ισχύοντα «Πίνακα Νοσηµάτων», βάσει
του οποίου ορισµένες παθήσεις επιφέρουν υποχρεωτικά απαλλαγή από τη
στράτευση.
Yπεραµυνόµενο της πρακτικής αυτής, το Γενικό Επιτελείο Στρατού
χαρακτηρίζει προσωρινές τις σχετικές κρίσεις, επικαλείται «αµφιβολίες» της
επιτροπής και εκτιµά ότι η οριστική εκτίµηση «σωµατικής ικανότητας» θα
καταστεί εφικτή µόνο µετά από την κατάταξη του στρατευσίµου και τη νοσηλεία
του σε στρατιωτικό νοσοκοµείο.
Ωστόσο, σύµφωνα µε ρητές στρατολογικές διατάξεις, µετά την εξάντληση
διετούς αναβολής στράτευσης ακολουθεί υποχρεωτικά οριστική κρίση. Χωρίς
θετική κρίση «καταλληλότητας», δεν είναι νόµιµη η κλήση προς κατάταξη. Επί
πλέον, η εξάρτηση της οριστικής αυτής κρίσης από προηγούµενη αναγκαστική
νοσηλεία εγείρει προβληµατισµό ως προς την τήρηση συγκεκριµένων διεθνών
συµβάσεων.
Κατατάσσοντας οπλίτες, για την «καταλληλότητα» των οποίων η ίδια η αρµόδια
επιτροπή εξακολουθεί ρητώς ν’ αµφιβάλλει, ο στρατός ενεργεί σαν να
ενδιαφερόταν περισσότερο για τον αριθµό των στρατευσίµων παρά για την
κατάστασή τους: η πρακτική αυτή εγκυµονεί κινδύνους σε βάρος της υγείας των
οπλιτών και της ευταξίας των µονάδων, όπως αποδεικνύεται και από ατυχή
περιστατικά που είδαν πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας.
Η αποτροπή καταστρατηγήσεων της απαλλαγής από τη στράτευση αποτελεί
θεµιτό σκοπό της Πολιτείας, εν όψει της αρχής της στρατολογικής ισότητας.
Ωστόσο, ο κίνδυνος καταχρηστικών απαλλαγών είναι δυνατό ν’ αντιµετωπισθεί
µόνο µε πιστή εφαρµογή του νόµου.
Αναγνωρίζοντας τη δυσχέρεια της οριστικής κρίσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
ψυχικών παθήσεων, ο Συνήγορος του Πολίτη αντιπροτείνει τη βελτίωση της
λειτουργίας των αρµοδίων επιτροπών, ούτως ώστε εκείνες να διαθέτουν τη
δυνατότητα για ενδελεχή και εξατοµικευµένη εξέταση.

