
Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής 

CLLD/LEADER 

 

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

• Η ενδικοφανής προσφυγή/ένσταση υποβάλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών 

από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ 

(www.aitoliki.gr)  

• Εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την οριστικοποίηση της ενδικοφανούς 

προσφυγής/ένστασης αποστέλλεται e-mail στην ΟΤΔ (info@aitoliki.gr), σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο Βήμα 10ο παρακάτω 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Ο αιτών πραγματοποιεί τα ακόλουθα βήματα, προκειμένου να υποβάλλει την αίτηση 

ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης: 

Βήμα 1ο 

Εισέρχεται στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με τους κωδικούς του 

Βήμα 2ο 

Αναζητά στην αριστερή στήλη την ετικέτα «Αίτηση Ένστασης» και την επιλέγει. 

 

Βήμα 3ο 

Πάνω δεξιά στην οθόνη επιλέγει το εικονίδιο που εμφανίζεται το σχόλιο «νέα εγγραφή». 

 

Βήμα 4ο 

Εμφανίζονται τα στοιχεία της αίτησής του. Εάν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μια 

αιτήσεις στήριξης, με τον ίδιο κωδικό, καλείται να επιλέξει την αίτηση για την οποία θέλει αν 

ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή/ένσταση. 
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Βήμα 5ο 

Οδηγείται στην παρακάτω σελίδα, στην οποία επιλέγει πάνω δεξιά «Επεξεργασία» 

 

 

Βήμα 6ο 

Οδηγείται στην παρακάτω σελίδα, όπου ο αιτών δύναται να υποβάλλει ενδικοφανή 

προσφυγή/ένσταση, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα θέματα, που παρουσιάζονται 

στην σελίδα. 

Καταρχήν επιλέγει το θέμα της ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης κλικάροντας στο 

τετράγωνο δίπλα από αυτό. Δύναται να επιλέξει ένα ή περισσότερα θέματα. Αν δεν τον 

καλύπτουν τα προεπιλεγμένα θέματα επιλέγει το «Άλλο». 

Στην συνέχεια αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του στο πεδίο «Τεκμηρίωση/Αιτιολόγηση 

Ένστασης». Προτείνεται η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας της ενδικοφανούς προσφυγής 

να γίνετε με την σειρά που έχει επιλεγεί η θεματολογία της ένστασης. 

 



Βήμα 7ο 

Στην συνέχεια ο αιτών οδηγείται στην Καρτέλα 2. 

 

Εκεί ο αιτών έχει την διακριτική ευχέρεια να επισυνάψει έγγραφα, τα οποία κατά την κρίση 

του τεκμηριώνουν την ένστασή του. Προσοχή! Ο αιτών δύναται να επισυνάψει μοναδικά 

αρχεία έως 10ΜΒ το καθένα και αρχεία συνολικής χωρητικότητας 50ΜΒ. Δεν είναι 

υποχρεωτική η επισύναψη κάποιου εγγράφου για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Βήμα 8ο 

Κατόπιν, ο αιτών οδηγείται στην Καρτέλα 3, όπου πραγματοποιείται έλεγχος ορθότητας και 

υποβάλλει την ένστασή του. 

 

Βήμα 9ο 

Ο αιτών εκτυπώνει την αίτηση ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης και την υπογράφει. 

Βήμα 10ο 

Ο αιτών αποστέλλει στο e-mail της ΟΤΔ (info@aitoliki.gr), εντός 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 (σ.σ. 50ΜΒ).  

Σε αυτή την περίπτωση, Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά αποθηκεύονται σε cloud 

computing (π.χ. OneDrive, Google Drive, DropBox) και αποστέλλετε το link πρόσβασης ή 

αποστέλλονται μέσω υπηρεσιών αποστολής μεγάλων αρχείων (π.χ. WeTransfer, 

TransferNow). 

Διευκρινίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη συμπληρωματικό δικαιολογητικό, σε 

περίπτωση που ήταν εφικτή η ανάρτησή του στο ΠΣΚΕ. 
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