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 EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 

 
Μυλλέρου 73-75-77, 10436 Αθήνα - Τηλ.: 213 1320 600 -  Fαχ: 213 1320 666        

http://www.eetaa.gr - e-mail: info@eetaa.gr 

 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017  

Αρ.Πρωτ.: 5816 

 

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου  

 

Έχοντας υπ’ όψιν:  

α) Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417 (ΦΕΚ Β΄1719/18-5-2017). 

β) το υπ’ αριθμ. 542/22.5.2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την έγκριση της 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» του έτους  2017-2018 για τους Ωφελούμενους. 

γ) Την με αρ.πρωτ. 5122/23.5.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» έτους 2017 – 2018. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Ορίζουμε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων 

στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017 – 2018 

την 14
η
 Ιουνίου 2017. 

Α. Κατόπιν τούτου, τροποποιoύνται οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 5.2. (Υποβολή 

«Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» - Όροι συμμετοχής) της με αρ.πρωτ. 5122/23.5.2017 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής: 

« Άρθρο 5.2. Υποβολή «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» - Όροι συμμετοχής 

1. «Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 24/5/2017 έως 

14/6/2017, στη Διεύθυνση. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).  
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Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 14/6/2017 

και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.  

2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να 

αποσταλούν κατά το  χρονικό διάστημα από 24/5/2017 έως 14/6/2017 και μόνο ταχυδρομικά ή 

με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier). 

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 

14/6/2017, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). 

Προσοχή:  

 Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία (14/6/2017 και ώρα 24.00) δεν θα 

μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. 

 Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα αποσταλούν μετά την 

παραπάνω ημερομηνία (14/6/2017), θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν 

θα αξιολογούνται. 

 Φάκελοι με δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία υποβολής 

14/6/2017,  όπως ορίζεται ανωτέρω δεν λαμβάνονται υπόψη. 

3.  Κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ του ιδίου/ας 

και ΑΜΚΑ του ιδίου/ας, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή.  

4.  Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, ο/η ωφελούμενος/νη θα 

πρέπει να καταθέσει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία δηλαδή μέχρι την 14/6/2017, 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή 

κατάσταση μαζί με το αντίγραφο της αίτησης, που θα εκτυπώσει όταν ολοκληρώσει την 

ηλεκτρονική υποβολή.» 

 

Β. Όπου στην ανωτέρω Πρόσκληση εμφανίζεται ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 

Αιτήσεων Συμμετοχής η 9/6/2017 τροποποιείται σε 14/6/2017. 

 

 

Θεόδωρος Γκοτσόπουλος 

 

  Διευθύνων Σύμβουλος 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
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