
  

 

Οδηγός Υποβολής Αίτησης Ενδικοφανούς Προσφυγής LEADER/CLLD 
Προθεσμίες 
Η ενδικοφανής προσφυγή/ένσταση υποβάλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
επόμενη της έγγραφης ενημέρωσής του. 

Η προθεσμία αυτή αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ένστασης. 

Ο αιτών έχει την υποχρέωση, το αργότερο, την επόμενη της ηλεκτρονικής υποβολής να 
αποστείλει τον φυσικό φάκελο της αίτησης ένστασης μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αν 
υφίστανται, στην ΟΤΔ. 

Εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την οριστικοποίηση της ενδικοφανούς 
προσφυγής/ένστασης στο ΠΣΚΕ, αποστέλλεται e-mail στην ΟΤΔ (leader@parnonas.gr), σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στο Στάδιο 8ο της διαδικασίας υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής. 

 

Διαδικασία Ενδικοφανούς Προσφυγής/Ένστασης 
Για την υποβολή αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, ο υποψήφιος δικαιούχος ακολουθεί 
την παρακάτω διαδικασία: 

 

Στάδιο 1ο 

Ο υποψήφιος δικαιούχους εισέρχεται στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) κάνοντας χρήση του 
ονόματος χρήστη και του κωδικού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης 
στο ΠΣΚΕ. 

 
Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών ο χρήστης επιλέγει "Ξεχάσατε τον κωδικό σας;" και 
ακολουθεί τη διαδικασία επαναφοράς του σύμφωνα με τις εμφανιζόμενες οδηγίες. 



  

 

Στάδιο 2ο 

Στην αριστερή μπάρα αναζήτησης επιλέγεται το τοπικό πρόγραμμα Leader. 

 

και εν συνεχεία επιλέγεται η ετικέτα "Αίτηση Ένστασης". 



  

 

 

Στάδιο 3ο 

Στην νέα οθόνη πάνω και δεξιά ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο που εμφανίζεται το σχόλιο «νέα 
εγγραφή». 

 

Στάδιο 4ο 

Με την επιλογή του σταδίου 3 εμφανίζονται τα στοιχεία της/των αίτησης/σεων στήριξης που ο 
χρήστης έχει υποβάλει στο ΠΣΚΕ στο ΤΠ CLLD/LEADER. Εάν έχουν υποβληθεί περισσότερες από 
μια αιτήσεις στήριξης, ο χρήστης καλείται να επιλέξει την αίτηση για την οποία θέλει να υποβάλλει 
αίτηση ενδικοφανούς προσφυγής/ένσταση. 

 
 

Στάδιο 5ο 

Κατόπιν με την επιλογή της επιθυμητής αίτησης στήριξης ο χρήστης οδηγείται στην παρακάτω 
οθόνη. Επιλέγεται πάνω δεξιά η εντολή "Επεξεργασία" 



  

 

 

Στάδιο 6ο 

Ακολούθως ανοίγει η οθόνη συμπλήρωσης και υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης. 

 

Καρτέλα 1 

Στην καρτέλα 1 χρήστης επιλέγει το θέμα ή τα θέματα για τα οποία υποβάλλει ενδικοφανή 
προσφυγή/ένσταση πατώντας τα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Ο χρήστης δύναται να επιλέξει ένα ή 
περισσότερα θέματα. Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα θέματα δεν καλύπτουν τον επιθυμητό 
λόγω προσφυγής ο χρήστης πατώντας την επιλογή «Άλλο». 

Εν συνεχεία ο χρήστης αναπτύσσει την αντίστοιχη επιχειρηματολογία στο πεδίο 
«Τεκμηρίωση/Αιτιολόγηση Ένστασης».  

Για την ορθότερη αποτύπωση και τη διευκόλυνση εξέτασης των προσφυγών από την επιτροπή, θα 
ήταν επιθυμητό η σειρά τεκμηρίωσης της ενδικοφανούς προσφυγής βρίσκεται σε αντιστοιχία με 



  

 

την άνωθεν επιλογές. 

Καρτέλα 2 

 

Στην καρτέλα 2 ο χρήστης δύναται να επισυνάψει έγγραφα, τα οποία κατά την κρίση του 
τεκμηριώνουν την ένστασή του. Δεν είναι υποχρεωτική η επισύναψη κάποιου εγγράφου για να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Προσοχή! Ο αιτών δύναται να επισυνάψει μοναδικά αρχεία μεγέθους έως 10ΜΒ έκαστο 
και αρχεία συνολικού μεγέθους 50ΜΒ.  

Καρτέλα 3 

Στην Καρτέλα 3, ο χρήστης πραγματοποιεί έλεγχο ορθότητας και υποβάλλει την αίτησή του. 

 

Στάδιο 7ο 

Μετά την υποβολή της αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής στο ΠΣΚΕ, ο χρήστης εκτυπώνει την 
αίτηση ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης και την υπογράφει. 

Στάδιο 8ο 

Ο αιτών αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail ) στην ΟΤΔ (leader@parnonas.gr), εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών, την υπογεγραμμένη αίτηση 
ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, μαζί με τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, που δεν 
ήταν εφικτό να αναρτηθούν στο ΠΣΚΕ, είτε διότι το μοναδικό αρχείο είναι μεγαλύτερο των 
10ΜΒ είτε διότι δεν επαρκεί η συνολική χωρητικότητα (50ΜΒ). 


