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ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 8-12-2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης  

& Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α) 

Δ/νση Προσωπικού Τ.Α 

Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας  

Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α 

Υπευθ. Ενημέρωσης:   

α) Για θεσμικά ζητήματα – Τμήμα Ιδιωτικού 

Δικαίου - Δ. Ζωγοπούλου, τηλ. 213 136 4375 

β) Για θέματα ανάρτησης πινάκων και εγγράφων 

γνωστοποίησης ενδιαφέροντος – Β. Νασίου, τηλ. 

213 136 4328 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83  Αθήνα 

Fax:   213 136 4383  

  

Προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου         

Αθήνα,    20 Οκτωβρίου 2017  

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:  οικ. 35963      

 

 ΠΡΟΣ : Δήμους & Περιφέρειες  

(για τις δικές τους ενέργειες και με την παράκληση να 

ενημερώσουν σχετικά τα οικεία ΝΠΔΔ, Ιδρύματα και 

Συνδέσμους ΟΤΑ στους οποίους συμμετέχουν και/ή 

διατηρούν εγκαταστάσεις στην περιοχή αυτών)  

Γραφεία Δημάρχων & Περιφερειαρχών 

 

ΘΕΜΑ: Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) 

Σχετ.: Το αριθμ. Φ.429.39/113/506748 Σ.5072/18-9-2017 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 

            (επισυνάπτεται) 

 

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Από τις διατάξεις των άρθρων 59 έως και 65 του ν.3421/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

προβλέπεται η δυνατότητα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας από όσους αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες 

συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 61 του ν.3421/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 12 του ν. 4361/2016 και 

σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), η εναλλακτική 

υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 

1943/1991 (Α΄ 50) και αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και συνίσταται 

στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας  των 

ενδιαφερομένων.  

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το Γ.Ε.ΕΘ.Α. καλεί τους φορείς του δημοσίου τομέα να δηλώσουν 

τυχόν βούλησή τους να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος (2018) άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν 

εναλλακτική θητεία, καθώς και τις ειδικότητες – αντικείμενα απασχόλησής τους.   

Επισημαίνεται ότι όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική  υπηρεσία δικαιούνται τροφή και στέγη από τον 

φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί  τους καταβάλλει, ως αντίτιμο, χρηματικό ποσό 

ίσο με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, στέγαση,  ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών, το ύψος του 

οποίου έχει καθοριστεί στα διακόσια είκοσι τρία και πενήντα τρία (223,53) ευρώ μηνιαίως (σχ. η υπ’ αριθμ 
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2/24407/0022/9-6-2005 Κ.Υ.Α. / ΦΕΚ Β’ 858). Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η εξασφάλιση από τον 

ενδιαφερόμενο φορέα ανάλογου ποσού στον προϋπολογισμό του (πρόβλεψη για εγγραφή σχετικής 

πίστωσης στον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα). Συναφώς επισημαίνεται ότι η διάρκεια της 

εναλλακτικής υπηρεσίας που εκπληρώνεται από τους αντιρρησίες συνείδησης κυμαίνεται με τα σημερινά 

δεδομένα από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μήνες. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

αυτών και οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ, σε περίπτωση ενδιαφέροντος και προς ενημέρωση της υπηρεσίας μας, να 

αποστείλουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τα συνημμένα  

υποδείγματα,  διαβιβαστικό έγγραφο, σε 2 αντίτυπα. Η ηλεκτρονική μορφή του εγγράφου (αρχείο μορφής 

word) θα πρέπει να αποθηκευτεί άπαξ σε έναν οπτικό δίσκο (CD), ο οποίος πρέπει να διαβιβαστεί στην 

υπηρεσία μας, ως συνημμένο του έντυπου εγγράφου.  

 

Οι φορείς που δεν επιθυμούν να απασχολήσουν αντιρρησίες συνείδησης δεν απαιτείται να 

ενημερώσουν σχετικά το Υπουργείο.  

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν, μετά των συνημμένων του, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή 

Το Υπουργείο / Έγγραφα ( http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ ) 

 

                                                                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας 

 

                                                                                                                         Κώστας Πουλάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι αποστολές μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται 

δεκτές. Επίσης, έντυπα έγγραφα τα οποία δεν συνοδεύονται από το προαναφερόμενο cd δεν θα ληφθούν 

υπόψη, καθώς απαιτείται η διαβίβαση του σχετικού εγγράφου στο ΓΕΕΘΑ και σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής του εγγράφου ορίζεται η  8
η
 Δεκεμβρίου 2017 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με το ηλεκτρ. ταχυδρομείο): 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 

Β’ Κλάδος / Β4 (ΔΝΣ) 

Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Στρατολογικής Νομοθεσίας 

e-mail:  geetha_dsl@stratologia.gr 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(με την παράκληση να αναρτηθεί το παρόν μετά των συνημμένων του στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου,  στην επικαιρότητα και στην ενότητα «Έγγραφα») 

3. Δ/νση Προσωπικού Τοπικής  Αυτοδιοίκησης 

- Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 

- Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α. 

 

 


