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ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η      ΑΡΙΘ:  67/2018/Γ.Π. 

 
       ΘΕΜΑ:  «Απασχόληση στο ∆ήµο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων µε εναλλακτική υπηρεσία, 
                      αντιρρησία συνείδησης» 
 
 
       O ∆ήµαρχος του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων  Νοµού  Ηλείας, 
                           
      ΄Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ], 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 [∆.Κ.Κ.], 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 59 έως 64 του Ν. 3421/2005 [Στρατολογία των Ελλήνων και 

άλλες διατάξεις], 
4. Την αριθ. 2/24407/0022/9-6-2005 κ.υ.α. [Καθορισµός του µισθού που θα καταβάλλεται 

κατά το έτος 2005 και µετά, σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική – κοινωνική 
υπηρεσία, στις περιπτώσεις που ο φορέας στον οποίο διατίθενται αδυνατεί να τους 
παράσχει τροφή και στέγη], 

5. Την αριθ. Φ. 429.39/142/311882/4-7-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εθνικής Άµυνας, µε την οποία ο ∆άρας Σταύρος του Ευαγγέλου, υπήχθη στους 
αντιρρησίες συνείδησης για θρησκευτικούς λόγους και ορίστηκε ως Φορέας της 
εναλλακτικής του Υπηρεσίας, ο ∆ήµος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Ηλείας,  

6. Το αριθ. Φ.429.39/32/12763/25-7-2018 σχετικό έγγραφο της Στρατολογικής 
Υπηρεσίας Πελοποννήσου, µε το οποίο καθορίστηκε το χρονικό διάστηµα της 
εναλλακτικής υπηρεσίας του ανωτέρω, στο ∆ήµο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων,  

7. Τον Ο.Ε.Υ. ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, όπως έχει δηµοσιευθεί στο αριθ. ΦΕΚ 
3131/τ. Β΄/30-11-2011, 

8. Το γεγονός πως ο ∆ήµος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων αδυνατεί να παράσχει τροφή και 
στέγη στον ανωτέρω αντιρρησία συνείδησης, κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της 
εναλλακτικής του Υπηρεσίας στο Φορέα µας,  
 
                                  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

1. Την απασχόληση, ως εναλλακτική υπηρεσία, στο ∆ήµο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ν. 
Ηλείας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, του αντιρρησία συνείδησης: ∆άρα Σταύρου του 
Ευαγγέλου. 

2. Το χρονικό διάστηµα εφαρµογής της εναλλακτικής υπηρεσίας του ανωτέρω στο ∆ήµο 
Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, καθορίζεται από την 4-9-2018 έως την 4-12-2019. 

3. Τοποθετεί τον ανωτέρω, για την παροχή της εναλλακτικής του υπηρεσίας στο ∆ήµο 
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στην κατωτέρω ∆ιεύθυνση του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου: 

• ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας. 



4. Ορίζει ως επιβλέποντα εκπρόσωπο του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, για τη 
βεβαίωση της παροχής της εναλλακτικής υπηρεσίας από τον ανωτέρω, την 
Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 
∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: Γεωργία Σοφιανού – ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών. 

5. Στον ανωτέρω απασχολούµενο θα καταβάλλεται, ως µηνιαία αποζηµίωση, το ποσό 
των 223,53 ΕΥΡΩ, που θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου και το οποίο θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 30/6041.001  των Προϋπολογισµών του ∆ήµου οικ. ετών 2018-2019.  

 
 
                                                                                                      Ο ∆ήµαρχος 
 
                                                                                               ∆ιονύσιος Μπαλιούκος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Ανωτέρω Αντιρρησία Συνείδησης. 
- Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου. 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Πρ/νο ∆/νσης ∆/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών ∆ήµου. 
- Πρ/νη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας ∆ήµου. 
- Γραφείο Μισθοδοσίας ∆ήµου. 
- Γραφείο Προσωπικού ∆ήµου. 
 
 


