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Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών, οι οποίοι διαµαρτύρονταν για
ένα από τα απαιτούµενα προσόντα διορισµού. Πρόκειται για το πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης και ειδικότερα δε στο χρόνο κατοχής αυτού. Το γεγονός
ότι το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται να υπάρχει ήδη κατά το χρόνο υποβολής
υποψηφιότητας συνιστά, κατά τις αναφορές αυτές, πρόσκοµµα στην προσπάθειά τους
για εξεύρεση εργασίας.
ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ήδη κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, το σύνολο των
προκηρύξεων του ΑΣΕΠ θέτει ως γενικό προσόν διορισµού των αρρένων υποψηφίων
την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόµιµη απαλλαγή τους
από αυτές.
Η ανωτέρω προϋπόθεση νοµίµως τίθεται από το ΑΣΕΠ, το οποίο εν προκειµένω
εφαρµόζει την ισχύουσα νοµοθεσία. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ.10 του Ν
3528/2007 και του προγενέστερου 2683/1999 «Κώδικας ∆ηµοσίων ∆ιοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆» : «οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα
προσόντα διορισµού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων
όσο και κατά το χρόνο διορισµού…».
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:
1. Βάσει του άρθρ. 4 του Συντάγµατος: «Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες
τις δηµόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται µε ειδικούς
νόµους» (παρ.4)
«Οι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις» (παρ.2).
«Κάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην
άµυνα της Πατρίδας, σύµφωνα µε τους ορισµούς των νόµων» (παρ.6)
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ.1, Ν 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρ. 3, Ν 2510/1997, όλοι οι Έλληνες έχουν υποχρέωση στρατεύσεως στις Ένοπλες
∆υνάµεις. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2, άρθρ.1, Ν 705/1977, οι Ελληνίδες
επιτρέπεται να στρατευθούν καταρχήν µόνο σε περίπτωση πολέµου ή
επιστρατεύσεως.
3. Βάσει των διατάξεων του άρθρ.5, Ν 3528/2007 «Κώδικας ∆ηµοσίων ∆ιοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆», «δεν διορίζονται υπάλληλοι : α) όσοι δεν έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από
αυτές», και βάσει των διατάξεων του άρθρ.10 του ίδιου νόµου «οι υποψήφιοι
υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισµού τόσο κατά το χρόνο λήξης της
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισµού».
Επιπλέον, από τις διατάξεις του άρθρ.15, του ίδιου νόµου προβλέπεται ότι «οι
επιτυχόντες που περιλαµβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
δικαιολογητικών και το αργότερο µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έκδοση των
πινάκων διοριστέων».

Από τα παραπάνω συνάγεται καταρχάς η υποχρέωση των αρρένων πολιτών για
εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή έστω νόµιµης απαλλαγής από αυτήν προκειµένου
να υπάρχει η δυνατότητα διορισµού τους, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τις γυναίκες
υποψήφιες. Η σε νοµοθετική διάταξη αποτύπωση της επιλογής της χώρας µας ως
προς τη διασφάλιση της άµυνάς της, µε επιβολή υποχρεωτικής θητείας µόνο για
άρρενες, είναι αποδεκτή. Όπως αποδεκτό είναι και το γεγονός του διορισµού άρρενος
υποψηφίου µετά το πέρας των στρατιωτικών του υποχρεώσεων για λόγους εύρυθµης
λειτουργίας της διοίκησης.
Εκείνο το οποίο υποκινεί αµφιβολίες ως προς την ανάγκη ύπαρξής του στους άρρενες
πολίτες είναι ότι ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό είναι
εκείνος της υποβολής της υποψηφιότητας.
Όπως είναι γνωστό, βάσει της εξουσιοδότησης που παρέχεται στον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας από τις διατάξεις της παρ.2, άρθρ.6 του Ν3421/2005, η διάρκεια της πλήρους
στρατιωτικής θητείας ανέρχεται σε δώδεκα (12) µήνες και της µειωµένης σε εννέα (9)
ή έξι (6) µήνες. Όπως προαναφέρθηκε, οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα δίνουν
περιθώριο τεσσάρων (4) µηνών, κατά ανώτερο, για το διορισµό των υποψηφίων που
περιλαµβάνονται σε πίνακα διοριστέων. Από την άλλη πλευρά, ο πίνακας διοριστέων
και µάλιστα ο προσωρινός, στην πράξη καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ κατά µέσο όρο
έξι (6) µήνες µετά τη λήξη προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών των
υποψηφίων. Ακολουθεί η περίοδος των ενστάσεων και η κατάρτιση των οριστικών
πινάκων διοριστέων σε χρόνο µεταγενέστερο. Ο χρόνος, δηλαδή, εντός του οποίου
ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάρτισης οριστικού πίνακα διοριστέων δεν φαίνεται
να αιτιολογεί την ανάγκη κατάθεσης του πιστοποιητικού κατά το χρόνο υποβολής της
υποψηφιότητας.
Επιπλέον, το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης αποτελεί γενικό προσόν
διορισµού και όχι ειδικό, υπό την έννοια ότι η σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε
ένα διαγωνισµό διαµορφώνεται κατά βάση σύµφωνα µε τα προσόντα του υποψηφίου
που σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο της µελλοντικής απασχόλησής του. Αυτά
είναι οι τίτλοι σπουδών, η προϋπηρεσία του κλπ. ∆εδοµένου δε ότι σε πολλές
περιπτώσεις ο υποψήφιος δηλώνει απλώς τα προσόντα του ενώ καλείται να
προσκοµίσει τα απαραίτητα για το διορισµό του δικαιολογητικά µετά την έκδοση των
οριστικών αποτελεσµάτων ενός διαγωνισµού, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι και
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης θα µπορούσε να ζητείται εκείνη τη
χρονική στιγµή και όχι µε την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση δε που το εν λόγω πιστοποιητικό δεν υπάρχει κατά
το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών για να ολοκληρωθεί ο διορισµός πλέον του
υποψηφίου που κρίθηκε διοριστέος, ο φορέας θα έχει τη δυνατότητα να καλεί τον
επόµενο διοριστέο.
Η υπάρχουσα ρύθµιση έχει επιπλέον ως συνέπεια υποψήφιοι ορισµένων ειδικοτήτων
να περιµένουν µεγάλο χρονικό διάστηµα επόµενη προκήρυξη και η στρατιωτική
θητεία εκπληρώνεται από τους υπόχρεους σε αυτήν µε δυσφορία καθώς θεωρείται ο
κύριος υπαίτιος για αναβολή της δυνατότητας επαγγελµατικής αποκατάστασης.

Η περίπτωση του διαγωνισµού εκπαιδευτικών
Το ανωτέρω ζήτηµα αντιµετώπισε ήδη θετικά το ΥΠΕΠΘ. Επειδή εν προκειµένω ο
πίνακας διοριστέων, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, διαρκεί για δύο έτη, το
Υπουργείο Παιδείας µε τις διατάξεις του άρθρ.21 του Ν 3475/2006 ρύθµισε ευνοϊκώς
το πρόβληµα που είχε ανακύψει µε διοριστέους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία µετά την εξαγωγή των αποτελεσµάτων,
και εφεξής ζητά από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να προσκοµίσουν το
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης κατά το διορισµό τους (προκήρυξη
10Π/24.8.2006, Παράρτηµα Β΄, Γενικά Προσόντα ∆ιορισµού).
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Η προεκτεθείσα άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη ετέθη υπόψη του Υπουργού
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (έγγραφο µε αρ. πρωτ.
17149.2.1/7.5.2007) µε την παράκληση να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης του
άρθρ. 10, του Ν 3528/2007 «Κώδικας ∆ηµοσίων ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ΝΠ∆∆» στο σηµείο που αφορά το χρόνο υποβολής του πιστοποιητικού
στρατολογικής κατάστασης ως γενικό και απαραίτητο προσόν διορισµού των
αρρένων πολιτών, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα και στους πολίτες που
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία να λαµβάνουν µέρος σε διαγωνισµούς,
δεδοµένης της γενικότερης δυσκολίας που αντιµετωπίζουν σήµερα οι νέοι σχετικά µε
την εύρεση εργασίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει λάβει απάντηση µέχρι σήµερα.

