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ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΑ ΔΝΣΤΑΣΔΩΝ – ΟΓΗΓΙΔΣ 

 

Ημεπομηνίερ Υποβολήρ Δνζηάζευν :  18/8/2016 έυρ 22/8/2016 

Δλζηάζεηο επί ησλ Πξνζσξηλώλ Πηλάθσλ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ από ηηο/ηνπο αηηνύζεο/αηηνύληεο εγγξάθσο, 
ζηνπο αξηζκνύο FAX ησλ θαηά ηόπνπο γξαθείσλ ηεο ΔΔΣΑΑ ή ειεθηξνληθά κέζσ E-MAIL ζηελ δηεύζπλζε:                                 

miteresenstaseis@eetaa.gr, κε ζθαλαξηζκέλα έγγξαθα ζε ΜΟΡΦΗ PDF (ζεκεηώλνπκε όηη θακία άιιε κνξθή 
αξρείνπ δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη ε έλζηαζε δελ εμεηάδεηαη) εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ ζρεηηθή Πξόζθιεζε, 
εκεξώλ από ηελ επόκελε ηεο εκεξνκελίαο ηεο αλάξηεζεο ησλ Πξνζσξηλώλ Πηλάθσλ θαη ζύκθσλα κε ην 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ «ΔΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΝΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ», πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδαο 
καο : www.eetaa.gr 

α/α ΓΡΑΦΔΗΑ/ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

1.  ΓΡΑΦΔΗΑ ΑΘΖΝΩΝ : Μπιιέξνπ 73-77 – 10436 Αζήλα ,Σειεθσληθό 
Κέληξν : 2105214600 ή 2131320600 - Φαμ : 2105214733 – 
2105214666 – 2105214735 – 2105214627 – 2105214707 

miteresenstaseis@eetaa.gr (Γραθείο Αθηνών) 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, 
Αηηηθήο, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Γπηηθήο 
Διιάδαο, Κξήηεο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, 
Πεινπνλλήζνπ, ηεξεάο Διιάδαο 

2.  ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ : Σζηκηζθή 27 – 54624 
Θεζζαινλίθε  Σειεθσληθό Κέληξν/Φαμ : 2310544731, 2310544714 

salonikienstaseis@eetaa.gr  

(Γραθείο Κενηρικής Μακεδονίας) 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

3.  ΓΡΑΦΔΗΟ ΘΔΑΛΗΑ : Αι. Παπαλαζηαζίνπ 33 – 5νο Όξνθνο – 
41222 Λάξηζα   - Σειεθσληθό Κέληξν/Φαμ : 2410-579621 

larisaenstaseis@eetaa.gr (Γραθείο Θεζζαλίας) 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, 
Ηνλίσλ Νήζσλ, Θεζζαιίαο  

ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο ηαρπδξνκηθώο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (courier) ε έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΔΝΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ 
‘ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2016-2017’» θαη ζα πξέπεη λα έρεη 
παπαδοθεί ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. έυρ ηην καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ ενζηάζευν δηλαδή ηην 
22/8/2016. 

Από ηιρ ενζηάζειρ πος θα ςποβληθούν, θα ληθθούν ςπότη μόνον αςηέρ πος έσοςν παπαληθθεί μέσπι ηην 
22/8/2016 και ώπα 14.00 μ.μ. 

Δλζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα αποππίπηονηαι 
υρ εκππόθεζμερ. 

Όιεο νη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Δ.Δ.Δ.). 

ην έληππν ηεο έλζηαζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε έλζηαζε θαη ζα 
ζπλνδεύεηαη από ην απαηηνύκελν δηθαηνινγεηηθό. Δλζηάζεηο αζαθείο ή δηθαηνινγεηηθά ρσξίο έληππν έλζηαζεο δελ 
ζα γίλνληαη απνδεθηά.  
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Ππάξη Πποζδιοπιζμού Φόπος – Δκκαθαπιζηικό Σημείυμα θοπολογικού έηοςρ 2015 (ειζοδήμαηα από 
1.1.2015 έυρ 31.12.2015) 

ε πεξίπησζε πνπ ν/ε αηηώλ/νύζα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ είρε ππνβάιεη ην εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα θαη 
αλη’ απηνύ ππέβαιε κόλνλ ην Δ1, ζα πξέπεη λα απνζηείιεη κε έλζηαζε ην εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα. 

ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη γίλεη ε εθθαζάξηζε κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ, 
ηόηε ν/ε αηηώλ/νύζα ζα ππνβάιεη έλζηαζε καδί κε Τπεύζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειώλεη : «….δελ έρεη γίλεη ε 
εθθαζάξηζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2015 κέρξη θαη ζήκεξα …./08/2016, πνπ ππνβάιεη 
ηελ έλζηαζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο, όπνηε απηή ζπκβεί, αλαιακβάλσ εμ νινθιήξνπ ηελ ππνρξέσζε 
λα ηελ απνζηείισ άκεζα ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ…..» 

εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε δηαθνξάο ηνπ Δ1 θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο σο πξνο ην ύςνο ηνπ 
εηζνδήκαηνο, ηόηε ζα ιεθζεί ππ’ όςηλ ην εηζόδεκα πνπ ζα πξνθύπηεη από ην Δθθαζαξηζηηθό εκείσκα. 

 

Οπιζηικά αποηελέζμαηα  

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζώλ ελζηάζεσλ, θαηαξηίδνληαη νη νξηζηηθνί Πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ σθεινπκέλσλ αλά 

Πεξηθέξεηα θαη Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 


