
Οδηγίες καηάθεζης αίηηζης ενδικοθανούς προζθσγής 

CLLD/LEADER 

  ΠΡΟΘΔΜΙΔ   
                                                                                              

 Η ελδηθνθαλήο πξνζθπγή/έλζηαζε ππνβάιιεηαη ενηός δεκαπένηε (15) 

ημερολογιακών ημερών από ηελ αλάξηεζε ηνπ πξνζσξηλνύ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΤΓ (www.trihonida.gr) 

 Δνηός δσο (2) ημερολογιακών ημερών από ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο/έλζηαζεο , απνζηέιιεηαη ζηελ ΟΤΓ ην εθηππσκέλν 

θαη ππνγεγξακκέλν απνδεηθηηθό θαηάζεζεο  ηεο πξνζθπγήο/έλζηαζεο , 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Βήμα 10ο παξαθάησ. 

 

ΒΗΜΑΣΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΓΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ/ΔΝΣΑΗ 

 

ΒΗΜΑ 1Ο 

Ο αηηώλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έλζηαζή ηνπ εηζέξρεηαη ζην ΠΣΚΔ 

(www.ependyseis.gr) κε ηνπο Κσδηθνύο ηνπ. 

ΒΗΜΑ 2Ο 

Σηε ζπλέρεηα αλαδεηά ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηελ εηηθέηα «Αίηεζε Έλζηαζεο» θαη ηελ 

επηιέγεη. 

 

ΒΗΜΑ 3Ο 

Πάλσ δεμηά ζηελ νζόλε επηιέγεη ην εηθνλίδην πνπ εκθαλίδεη ην ζρόιην «λέα εγγξαθή». 

  

 

ΒΗΜΑ 4Ο 

Δκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο ηνπ. Αλ έρνπλ ππνβιεζεί παξαπάλσ από κηα 

αηηήζεηο κε ηνπο ίδηνπο Κσδηθνύο, θαιείηαη λα επηιέμεη ηελ αίηεζε γηα ηελ νπνία ζέιεη λα 

αζθήζεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή. 

 

 

 

814193 LD441-0002544 fx 106681294 
ΜναηοΛίκης 

Μακεδονίας 

και Θράκης 

U-LLL» - ΑΝΑΙ 1 1 Τ ΖίΜΙΜΊ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. - 

Πρόζκληζη 1 

814241 LD511-0002558 k 117824820 
Αναηολικής 

Μακεδονίας 

και Θράκης 
CLLD - Δίκησο σνεργαζίας 

Περιθέρειας Ιονίων Νήζων - Π.Ε. 
Ζακύνθοσ και Δήμοσ Ζακύνθοσ - 

Πρόζκληζη 1 
 

http://www.trihonida.gr/
http://www.ependyseis.gr/


ΒΗΜΑ 5Ο 

Οδεγείηαη ζηελ παξαθάησ ζειίδα ζηελ νπνία επηιέγεη πάλσ δεμηά «επεμεξγαζία.» 

 

 
 

 

ΒΗΜΑ 6Ο 

Οδεγείηαη ζηελ παξαθάησ ζειίδα όπνπ, ν αηηώλ κπνξεί λα ππνβάιιεη ελδηθνθαλή 

πξνζθπγή επηιέγνληαο έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα ζέκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ 

ζειίδα. 

Καηαξρήλ επηιέγεη ην ζέκα ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο θιηθάξνληαο ζην ηεηξάγσλν 

δίπια από απηό. Μπνξεί λα επηιέμεη έλα ε πεξηζζόηεξα ζέκαηα. Αλ δελ ηνλ θαιύπηνπλ ηα 

πξνεπηιεγκέλα ζέκαηα επηιέγεη ην «Άιιν». 

Σηελ ζπλέρεηα αλαπηύζζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζην πεδίν «Τεθκεξίσζε/ 

Αηηηνιόγεζε Έλζηαζεο». Πξνηείλεηε ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο 

ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο λα γίλεη κε ηελ ζεηξά πνπ έρεη επηιέμεη ηελ ζεκαηνινγία ηεο 

έλζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΗΜΑ 7Ο 

Σηε ζπλέρεηα ν αηηώλ νδεγείηαη ζηελ Καξηέια 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθεί ν αηηώλ έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα επηζπλάςεη έγγξαθα ηα νπνία θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ έληαζή ηνπ. Προζοτή: Ο αιηών μπορεί να επιζσνάυει 

μοναδικά αρτεία μέτρι 10 ΜΒ ηο καθένα και αρτεία ζσνολικής τφρηηικόηηηας 

50 ΜΒ. Γεν είναι σποτρεφηική η επιζύναυη κάποιοσ εννράθοσ νια να 

ολοκληρφθεί η διαδικαζία. 

 

ΒΗΜΑ 8Ο 

Καηόπηλ ν αηηώλ νδεγείηαη ζηελ Καξηέια 3 όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο νξζόηεηαο 

θαη ππνβάιεη ηελ έλζηαζή ηνπ. 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ 9Ο 

Τέινο ν αηηώλ εθηππώλεη ηελ αίηεζε έλζηαζεο θαη ηελ ππνγξαθεί. 

 

ΒΗΜΑ 10Ο 

Ο αηηώλ, κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο πξνζθπγήο/έλζηαζήο ηνπ ζην ΠΣΚΔ, νθείιεη 

εληόο πξνζεζκίαο δπν (2) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ νξηζηηθνπνίεζε ζην 

ζύζηεκα, λα απνζηείιεη ζηελ ΟΤΓ ην εθηππσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απνδεηθηηθό 

θαηάζεζεο ηεο πξνζθπγήο/έλζηαζήο, καδί κε ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά, 

πιελ ησλ αλαξηεκέλσλ ζην ΠΣΚΔ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη δελ ζα ιακβάλεηαη ππόςε 

ζπκπιεξσκαηηθό δηθαηνινγεηηθό, ζε πεξίπησζε πνπ ήηαλ εθηθηή ε αλάξηεζή ηνπ ζην 

ΠΣΚΔ. (αξρείν πνπ μεπεξλά ηα 10ΜΒ είλαη αδύλαηνλ λα αλεβεί ζην ΠΣΚΔ, ελώ ππάξρεη 

θαη ην όξην ησλ 50ΜΒ πνπ αθνξά ηελ κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα γηα αλαξηήζεηο ζην ΠΣΚΔ 

αλά αίηεζε ζηήξημεο). 


