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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΠΡΟ ΑΙΣΟΤΕ /ΑΙΣΟΤΝΣΕ 

ΣΗ ΔΡΑΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝEΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΩΗ 2016-2017» 

 

Α. Αίτηςη ςυμμετοχήσ   

Κάζε ελδηαθεξόκελε/νο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ παξνύζα δξάζε πξέπεη: 

 
1. Να ζσκπιερώζεη θαη λα σποβάιεη ζε ειεθηροληθή κνξθή ζηνλ  ηζηόηνπν ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α. 

(www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). ηελ θόξκα «Αίηεζε  Σπκκεηνρήο», ε νπνία ππέρεη ζέζε 

Υπεύζπλεο Γήισζεο. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 12.7.2016 έως  29.7.2016, ζηε Γηεύζπλζε. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).  

Τν πιεξνθνξηαθό ζπζηήκαηα ζα αλνίμεη ζηηο 12.7.2016 θαη ώρα 18.00.  

Κάζε σθεινύκελνο/λε κπνξεί λα ππνβάιεη κηα θαη κνλαδηθή αίηεζε, βάζεη ΑΦΜ θαη ΑΜΚΑ, πνπ 

ζα δειώζεη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

 
Καηαιεθηηθή εκεροκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ Αηηήζεσλ, ορίδεηαη ε 29.7.2016 θαη ώρα 24:00. 

 
2. Να αποζηείιεη  ηα δηθαηοιογεηηθά  ζσκκεηοτής  καδί  κε ηελ εθηύπσζε ηεο ειεθηξνληθήο 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ζηελ Δ.Δ.Τ.Α.Α, κόλο ηατσδροκηθά ή κε σπερεζίες ηατσκεηαθοράς 

(courier), ζην  ρξνληθό δηάζηεκα από  12.7.2016 έως  29/7/2016.   

Καηαιεθηηθή εκεροκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, νξίδεηαη ε 

29.7.2016 θαη ώρα 24:00, βάζεη απόδεημεο ηαρπδξνκείνπ ή εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο (courier). 

 

Τα απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά μαζί με την  εθηύπωζε ηες «Αίηεζες ζσκκεηοτής – 

Δήιωζες»,  όπσο απηή έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά,  ζα ηοποζεηούληαη ζε θάθειν  ζηνλ νπνίν 

εμσηεξηθά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» ΔΣΟΤ 2016-2017, θαη ζα σποβάιιοληαη, ηατσδροκηθώς ή κε 

σπερεζία ηατσκεηαθοράς (courier),  ζηα Γραθεία ηες Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. ζηηο αθόινπζεο 

Γηεπζύλζεηο αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ αηηνύλησλ / αηηνπζώλ, σο αθνινύζσο:  

  

http://www.eetaa.gr/
http://www.eetaa.gr/
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Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Ε.Ε.Σ.Α.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Μπιιέξνπ 73-77, Τ.Κ. 10436, Αζήλα 

ΑΣΣΗΚΖ, ΚΡΖΣΖ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ, 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ, ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ, ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ, ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Τζηκηζθή 27, Τ.Κ. 54624, Θεζζαινλίθε  

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΑΛΙΑ  

Αι. Παπαλαζηαζίνπ 33, 5νο όξνθνο - 
41222, Λάξηζα  

ΘΔΑΛΗΑ, ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, 

ΖΠΔΗΡΟΤ, ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

 

Σηελ «Αίηεζε Σπκκεηνρήο – Γήισζή» ηνπο θαη εηδηθόηεξα ζην πξναηξεηηθό ζθέινο, νη κεηέξεο έρνπλ 

δηθαίσκα δήισζεο θαηά ζεηξά επηινγήο ηνπο έσο θαη πέληε (5) πξνηηκήζεσλ Γνκώλ γηα ηηο θαηεγνξίεο 

Α. θαη Β. θαη έσο δύν (2) γηα ηηο θαηεγνξίεο Γ. θαη Γ.  Η δηαδηθαζία απηή δελ είλαη δεζκεπηηθή. 

 

Β. Πράξη Διοικητικού Προςδιοριςμού Φόρου  (Εκκαθαριςτικό Σημείωμα) 

Φορολογικού έτουσ 2015  

Πξέπεη λα  ππνβιεζεί ή λέα  Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ (Δθθαζαξηζηηθό Σεκείσκα) γηα 

ην θνξνινγηθό έηνο 2015 (δειαδή γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ από 1/1/2015 έσο 31/12/2015).  

Προζοτή: εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα νπνηνπδήπνηε άιινπ έηνπο δελ είλαη αποδεθηό θαη ζπληζηά ιόγν 

απόξξηςεο.  

 

Γ. Χρονοδιάγραμμα πρόςκληςησ 

Υποβολή αιτήςεων      12.7.2016 έωσ  29.7.2016 

Προςωρινά αποτελέςματα 17.8.2016 

Υποβολή ενςτάςεων 18.8.2016 έωσ 22.8.2016 

Οριςτικά αποτελέςματα 24.8.2016 

Εγγραφή ςτισ δομέσ - υπογραφή 

ςύμβαςησ   ωφελουμένων με  δομέσ 

24.8.2016 έωσ 1.9.2016 

 

 


