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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ

∆ικαίωµα ένστασης κατά των αποτελεσµάτων των Πινάκων κατάταξης
των δυνητικά
ωφελουµένων και των Πινάκων των απορριφθεισών γυναικών ανά Νοµό που θα αναρτηθούν στις
22/07/2010, έχουν όλες οι γυναίκες που υπέβαλλαν Αίτηση – ∆ήλωση συµµετοχής στο
πρόγραµµα.
Ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων των ανωτέρω Πινάκων µπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ
ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Α.Α στη ∆ιεύθυνση Μυλλέρου 73-77 (Τ.Κ.104 36) Αθήνα από την Παρασκευή
23/07/2010 έως την Τετάρτη 28/07/2010 εργάσιµες ηµέρες από τις 9:00 έως τις 14:30µµ.
Ένσταση µπορεί να υποβληθεί:
1) µόνο

εγγράφως.

Το

έντυπο

της

ένστασης

έχει

αναρτηθεί

στις

ιστοσελίδες

www.eetaa.gr/, www.prosonolotachos.gr ή www.epanad.gov.gr.
2) µόνο από την Παρασκευή 23/07/2010 έως την Τετάρτη 28/07/2010, εργάσιµες ηµέρες
από τις 9:00 έως τις 14:30µµ.
3) ταχυδροµικά, µε courier, ή και µε fax. Εάν η ένσταση αφορά τα δικαιολογητικά θα
πρέπει αυτά να υποβάλλονται συνηµµένα.
Σε περίπτωση υποβολής ταχυδροµικά ή µε courier, η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται σε
σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

ΓΙΑ

ΤΗ

∆ΡΑΣΗ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΚΑΙ

∆εν θα γίνουν δεκτές ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ που
1) θα υποβληθούν µε οποιονδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα (δηλ.
τις 28/07/2010 και ώρα 14:30 µ.µ.) και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες. Προσοχή, η έγκαιρη
υποβολή θα αποδεικνύεται µόνο από τον αριθµό πρωτοκόλλου της ΕΕΤΑΑ. Η ηµεροµηνία
σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.
2) θα υποβληθούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. e-mail).

Η ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων των ωφελουµένων γυναικών ανά νοµό και δοµή καθώς και
των επιλαχουσών γυναικών θα γίνει στις 30/07/2010:


στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α στην Αθήνα (Μυλλέρου 73-77, 10436 «Μεταξουργείο»),



στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Νοµού, καθώς και



στις ιστοσελίδες

www.eetaa.gr/, www.prosonolotachos.gr,

www.epanad.gov.gr,

www.kedke.gr.
Με µόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ µέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι αιτηθείσες θα
θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών.
Τηλ. κέντρο 2131320600 / αριθµοί φαξ: 2105214 733, 734 και 735.

