
                                                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αθήνα, 15   Μαρτίου  2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

                     Αριθ. Πρωτ.: 8345 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α 

 
 

Πληροφορίες για θεσµικά ζητήµατα: 
- ∆. Ζωγοπούλου  2131364375 

Πληροφορίες για ζητήµατα αποστολής στοιχείων:  
- Θ. Κατσαµάγκος  2131364324 
- Β. Νασίου  2131364328 

 

Ταχ.∆/νση: Σταδίου 27 
Τ.Κ. 101 83 

  

 
 
 
 
 
 
 
   

ΘΕΜΑ: Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία), στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης 

καθώς και στις πόλεις της Πάτρας, του Ηρακλείου Κρήτης, της Λάρισας και του Βόλου. 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθ.Φ.429.39/9/278686 Σ.908/18-2-2016 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

Άμυνας. 

 

Με το υπ’αριθμ.Φ.429.39/9/278686 Σ.908/18-2-2016 έγγραφό του το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 

Άμυνας ενημερώνει ότι κατόπιν ψήφισης του ν.4361/2016 και ειδικότερα της παρ.9 του άρθρου 12 

αυτού, η δυνατότητα εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας που προβλεπόταν στις διατάξεις του 

άρθρου 61 του ν.3421/2005, για τα άτομα που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης σύμφωνα 

το άρθρο 59 του ίδιου νόμου, επεκτάθηκε και στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και στις 

πόλεις της Πάτρας, του Ηρακλείου Κρήτης, της Λάρισας και του Βόλου και καλεί τους ενδιαφερόμενους 

φορείς του δημοσίου των περιοχών αυτών, να δηλώσουν τη βούλησή τους να απασχολήσουν κατά το 

τρέχον έτος άτομα που δικαιούνται εναλλακτική θητεία καθώς και τα καθήκοντα που επιθυμούν αυτοί 

να ασκούν. 

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, τη στέγαση, την ένδυση και τις 

μετακινήσεις των οπλιτών, το ύψος του οποίου είναι διακόσια είκοσι τρία και πενήντα τρία (223,53) 

ευρώ μηνιαίως, όπως αυτό καθορίστηκε με την αριθ.2/24407/0022/9-6-2005 (ΦΕΚ 858/Β΄) Κ.Υ.Α. Ως εκ 

τούτου θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν ή πρόκειται να εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις στον 

αντίστοιχο, ετήσιο προϋπολογισμό του ενδιαφερόμενου φορέα. 

Ελληνική   
 
 
 
 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28-3-2016 

 

Προς: 

ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού του Πίνακα Αποδεκτών 

(Γραφεία Δημάρχων & Περιφερειαρχών) 

Να σταλεί μόνο με e-mail 

 



Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που ενδιαφέρονται να 

απασχολήσουν αντιρρησίες συνείδησης κατά το έτος 2016, σε υπηρεσίες  τους που βρίσκονται στους 

νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και στις πόλεις της Πάτρας, του Ηρακλείου Κρήτης, της  

Λάρισας ή του Βόλου, να αποστείλουν  στην υπηρεσία μας: 

α) συμπληρωμένο το συνημμένο πίνακα σε αρχείο μορφής .xls  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ), 

καθώς και  

β) το αντίστοιχο κατά περίπτωση διαβιβαστικό έγγραφο σύμφωνα με τα κατωτέρω 

υποδείγματα (Α.1 ή Α.2), το οποίο θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του φορέα και να είναι σε 

μορφή .pdf ή αρχείο εικόνας.  

Ο πίνακας και το έγγραφο θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά και μόνο στη διεύθυνση 

t.datapta@ypes.gr  έως τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016, με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα 

πρέπει να φέρει ως θέμα «……(επωνυμία φορέα)-Αντιρρησίες Συνείδησης».  

Επισημαίνονται τα κάτωθι: 

� Το παρόν έγγραφο αφορά  αποκλειστικά και μόνο τους ανωτέρω ΟΤΑ. Οι φορείς των εν 

λόγω περιοχών που δεν ενδιαφέρονται να απασχολήσουν αντιρρησίες συνείδησης κατά το 

τρέχον έτος, δεν απαιτείται να ενημερώσουν την υπηρεσία μας σχετικά. 

� Εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή και πλήρη συμπλήρωση του σχετικού πίνακα και 

αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος άπαξ (και όχι πολλαπλώς) σύμφωνα με τα κατωτέρω 

υποδείγματα και τις οδηγίες του παρόντος. Στην  εξαιρετική περίπτωση που απαιτηθεί 

διόρθωση του πρώτου μηνύματος (λόγω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος με επισύναψη 

λανθασμένου/ελλιπή πίνακα, είτε μη συμπερίληψης του σχετικού διαβιβαστικού εγγράφου), 

θα πρέπει να αποσταλεί νέο πλήρες ηλεκτρονικό μήνυμα (πίνακας και έγγραφο), με θέμα 

«……(επωνυμία φορέα)-Αντιρρησίες Συνείδησης, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ». 

Οι ΟΤΑ του πίνακα αποδεκτών παρακαλούνται για τις ενέργειές τους προς ενημέρωση σχετικά 

των ν.π.δ.δ. αυτών και τους Συνδέσμους στους οποίους συμμετέχουν και/ή διατηρούν εγκαταστάσεις 

στην περιοχή αυτών. 

Το παρόν, μετά των συνημμένων του, μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του 

Υπουργείου, στην ενότητα Το Υπουργείο / Έγγραφα ( http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ ) 

 

                                                                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας 

 

                                                                                                                    Κώστας Πουλάκης 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

4 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

5 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 

6 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

7 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

8 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

9 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

10 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

11 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

12 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

13 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

14 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

15 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

16 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

17 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

18 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 

19 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

20 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

21 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 

22 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

23 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

24 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

25 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

26 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

27 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

28 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

29 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

30 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

31 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

32 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

33 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

34 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

35 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

37 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

38 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

39 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 

40 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

41 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

42 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

43 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

44 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 



45 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

46 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 

47 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

48 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

49 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

50 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

51 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

52 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

53 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 

54 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

55 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

56 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

57 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

58 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

59 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

60 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

61 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

62 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

63 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

64 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

65 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

66 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

67 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

68 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 

69 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

70 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

71 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

72 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

73 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

74 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

75 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

76 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

77 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

78 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

79 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

80 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

81 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

82 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

83 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

84 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

85 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

87 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

88 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

89 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 

Διεύθυνση Στρατολογικού 

Τμήμα Συντονισμού – Ελέγχου 

Λειτουργίας ΔΚΣΕΩΝ Στρατολογικού 
e-mail:  geetha_dsl@stratologia.gr 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ.Υφυπουργού 

2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

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

στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου – ενότητα «Έγγραφα») 

3. Δ/νση Προσωπικού Αποκέντρωσης & Τοπ.  Αυτοδιοίκησης 

- Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 

- Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α. 



Α.1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1 (Αποστέλλεται μόνο ηλεκτρονικά, σε μορφή .pdf ή αρχείο 

εικόνας. Πρέπει να φέρει σφραγίδα του φορέα) 

 

 
«Επωνυμία / Διεύθυνση Φορέα» 

Ημερομηνία : 

Α.Π :  

Πληροφορίες : (θα πρέπει να αναγραφoύν τα 

στοιχεία του υπαλλήλου που aναφέρεται 

κατωτέρω) 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. 

Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας 
Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α. 

Σταδίου 27, 10183 Αθήνα 

e-mail : t.datapta@ypes.gr  

 

Θέμα : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας στο φορέα μας από 

άτομα που αναγνωρίζονται ως  αντιρρησίες συνείδησης 

Σχετ.: Το υπ΄αριθμ. 8345/15-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης  και  το υπ’ αριθμ. Φ.429.39/9/278686 Σ.908/18-2-2016 έγγραφο του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 

 

       Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι ο φορέας μας ενδιαφέρεται να 

απασχολήσει κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές κείμενες διατάξεις  άτομα που αναγνωρίζονται 

ως αντιρρησίες συνείδησης, στο πλαίσιο εκπλήρωσης εκ μέρους τους εναλλακτικής υπηρεσίας.  

Για το σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε συνημμένα, σε ηλεκτρονική μορφή, τον απαιτούμενο 

πίνακα και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.  

Περαιτέρω βεβαιώνουμε ότι τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στα αντικείμενα που 

αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα και θα τους παρασχεθεί τροφή και στέγη στο  

……………………………………………………….………..(Δομή φιλοξενίας). 

 

                                                                                            

                                                                                                   Ο/Η……(εκπρόσωπος του φορέα)                                                                 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                   ……(υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 



 

Α.2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 2 (Αποστέλλεται μόνο ηλεκτρονικά, σε μορφή .pdf ή αρχείο 

εικόνας. Πρέπει να φέρει σφραγίδα του φορέα) 

 

 
«Επωνυμία / Διεύθυνση Φορέα» 

Ημερομηνία : 

Α.Π :  

Πληροφορίες : (θα πρέπει να αναγραφoύν τα 

στοιχεία του υπαλλήλου που aναφέρεται 

κατωτέρω) 

 

 
 

 

ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. 

Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας 

Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α. 

Σταδίου 27, 10183 Αθήνα 

e-mail : t.datapta@ypes.gr  

 

Θέμα : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας στο φορέα μας από 

άτομα που αναγνωρίζονται ως  αντιρρησίες συνείδησης 

Σχετ.: Το υπ΄αριθμ. 8345/15-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης  και  το υπ’ αριθμ. Φ.429.39/9/278686 Σ.908/18-2-2016 έγγραφο του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 

        

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι ο φορέας μας ενδιαφέρεται να 

απασχολήσει κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές κείμενες διατάξεις  άτομα που αναγνωρίζονται 

ως αντιρρησίες συνείδησης, στο πλαίσιο εκπλήρωσης εκ μέρους τους εναλλακτικής υπηρεσίας.  

Για το σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε συνημμένα, σε ηλεκτρονική μορφή, τον απαιτούμενο 

πίνακα και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.  

Περαιτέρω βεβαιώνουμε ότι τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στα αντικείμενα που 

αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα και θα τους καταβληθεί μισθός, για τον οποίο, όπως 

προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικονομικής μας υπηρεσίας, έχουν προβλεφθεί ή πρόκειται 

να προβλεφθούν σχετικές πιστώσεις στον αντίστοιχο, ετήσιο προϋπολογισμό μας.  

 

 

                                                                                                   Ο/Η……(εκπρόσωπος του φορέα)                                                                 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                   ……(υπογραφή) 

 

 

 

 



 

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Από:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Προς:  t.datapta@ypes.gr   

Θέμα:«……(επωνυµία φορέα) – Αντιρρησίες Συνείδησης» 

Συνημμένα (δηλ. ονόματα αρχείων):  Έγγραφο …(επωνυμία φορέα) για Α.Σ;  Πίνακας 

…(επωνυμία φορέα) για Α.Σ 

 

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 8345/15-3-2016 εγγράφου σας, σας αποστέλλουμε 

συνημμένα τον απαιτούμενο πίνακα και σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο. Tα στοιχεία του 

υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος για την αποστολή του παρόντος ηλεκτρονικού 

μηνύματος είναι ……………………………………………………………………………………………………………….. 

(αναφέρονται όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


