
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΕΠ RIS-Επιχειρηματικότητα 

Μ.Ο.Δ. Α.Ε.  www.mou.gr      Μάρτιος 2020                            https://www.ependyseis.gr/ 
Έκδοση 2.0 

. 

 

1 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠ  
 

(RIS-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mou.gr/


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΕΠ RIS-Επιχειρηματικότητα 

Μ.Ο.Δ. Α.Ε.  www.mou.gr      Μάρτιος 2020                            https://www.ependyseis.gr/ 
Έκδοση 2.0 

. 

 

2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ................................................................................... 3 

Βήμα 1 :        [ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ] .............................................................................................. 11 

Βήμα 2 :        [ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ] ......................................................... 12 

Βήμα 3 :        [ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ] ........................................ 16 

 

 

  

http://www.mou.gr/


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΕΠ RIS-Επιχειρηματικότητα 

Μ.Ο.Δ. Α.Ε.  www.mou.gr      Μάρτιος 2020                            https://www.ependyseis.gr/ 
Έκδοση 2.0 

. 

 

3 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

 

Ο δικαιούχος μετά την επιτυχή είσοδο του στο ΠΣΚΕ κάνοντας χρήση των προσωπικών του κωδικών και 

προκειμένου να υποβάλλει Αίτηση Ένστασης  επιλέγει από το μενού αριστερά τις Δράσεις Περιφερειών, 

όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω: 

 

 

 

Επιλέγοντας ,  Δράσεις Περιφερειών, ανοίγει το υπομενού το οποίο είναι διαθέσιμο για τους χρήστες.  

Στο υπο-μενού, υπάρχουν όλες οι ενέργειες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο σύστημα για τις δράσεις που 

είναι εγγεγραμμένος, μέχρι τη δεδομένη στιγμή. Ο χρήστης για την υποβολή αίτησης ένστασης, επιλέγει 

το πεδίο Αίτηση Ένστασης.  

 

http://www.mou.gr/


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΕΠ RIS-Επιχειρηματικότητα 

Μ.Ο.Δ. Α.Ε.  www.mou.gr      Μάρτιος 2020                            https://www.ependyseis.gr/ 
Έκδοση 2.0 

. 

 

4 

 

 

Ο χρήστης επιλέγοντας από το υπο-μενού Αίτηση Ένστασης, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Με 

την επιλογή Νέα εγγραφή,  ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο    προκειμένου να ξεκινήσει την 

επεξεργασία και την οριστικοποίηση του Αιτήματος Ένστασης για το έργο του.  
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Στην οθόνη ο χρήστης επιλέγει τον κωδικό έργου για το οποίο κάνει την ένσταση. Στο μενού μπορεί να 

εμφανίζονται παραπάνω έργα, εάν το χρονικό διάστημα που κάνει το αίτημα ένστασης, συμμετέχει και σε 

άλλες δράσεις. 

 

Επιλέγοντας τον κωδικό του έργου για το οποίο ο χρήστης αιτείται την ένσταση, ανοίγει η κάτωθι οθόνη η 

οποία απαρτίζεται από τρία βήματα. 
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Ο χρήστης πρέπει για να ολοκληρώσει τη διαδικασία του αιτήματος ένστασης,  να συμπληρώσει τις δύο 

πρώτες ενότητες, και στη συνέχεια να οριστικοποιήσει την ενέργεια: 

 

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

2. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης κατεβάσει την ενέργεια του αιτήματος ένστασης, αλλά δεν συμπληρώσει 

άμεσα το αίτημα ένστασης και αποσυνδεθεί από το σύστημα, την επόμενη φορά που θα κάνει εισαγωγή 

στο σύστημα,  η επιλογή του αιτήματος ένστασης θα γίνει μέσω του κωδικού έργου που εμφανίζεται στην  

κεντρική οθόνη  
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Επιλέγοντας το «Επεξεργασία/Edit» θα εμφανισθούν 3 βήματα, εκ των οποίων θα πρέπει να 

συμπληρωθούν τα δύο βήματα πριν την οριστικοποίηση της ενέργειας που πραγματοποιείται μέσω του 

τρίτου βήματος. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! : Σας συμβουλεύουμε κάθε φορά που θα αποσυνδέεται ο χρήστης από το σύστημα ή όταν 

μεταβαίνει από το ένα βήμα στο άλλο, να πατάει το κουμπί  Αποθήκευση     

Για αλλαγή βήματος, ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο του βήματος που θέλει να μεταβεί (π.χ.  ή ή 

ή το κουμπί  ,  ανάλογα με το που βρίσκεται κάθε φορά. 

 

 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει το ανοιχτό αίτημα ένστασης (πχ για το λόγο ότι το 

ξεκίνησε εκ παραδρομής, δεν θέλει να το υποβάλλει), ενεργεί ως εξής : 

Επιλέγει από την παρακάτω οθόνη το πεδίο «ακύρωση» ώστε να εμφανισθεί ένα νέο παράθυρο. 

http://www.mou.gr/


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΕΠ RIS-Επιχειρηματικότητα 

Μ.Ο.Δ. Α.Ε.  www.mou.gr      Μάρτιος 2020                            https://www.ependyseis.gr/ 
Έκδοση 2.0 

. 

 

9 

 

Το παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγοντας την ενέργεια «Ακύρωση»  φαίνεται στην παρακάτω οθόνη. 

 

 
 

Στο πεδίο  Σχόλια γράφετε το λόγο της ακύρωσης της ενέργειας  του αιτήματος ένστασης . Εάν ο χρήστης 

θέλει να γίνει αποστολή ενημερωτικού e-mail για την ενέργειά του θα πρέπει  να επιλέξει το σημείο στην 

παρακάτω εικόνα. 

 
Επιλέγοντας το τετραγωνάκι για να γίνει αποστολή ενημερωτικού email για την ενέργεια, αυτόματα 

επιλέγονται και τα τρία κουτάκια που βρίσκονται κάτω από την επιλογή που έκανε ο χρήστης.  Μπορείτε 

πατώντας στο κουτάκι που βρίσκετε δίπλα στις επιλογές να αφαιρέσετε την επιλογή που έγινε αυτόματα 

από το σύστημα. 

Σε αυτό το σημείο γράφετε το λόγο της ακύρωσης 
της ενέργειας  του αιτήματος ένστασης 
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Στη συνέχεια,  πατάτε το κουμπί «Αποθήκευση»  για να ολοκληρωθεί η ενέργεια ή το κουμπί «Ακύρωση» 

για να μην ολοκληρωθεί η ενέργεια . 
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Βήμα 1 :        [ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ] 

 

Στο βήμα 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ, ο χρήστης καλείτε να συμπληρώσει τους λόγους για τους οποίους 

ενίσταται, τεκμηριώνοντας αυτούς στο σχετικό πεδίο.  

 

 

Ο χρήστης προκειμένου να αιτηθεί την ένσταση επιλέγει από το βήμα 1  το πλήκτρο 

Στη συνέχεια, ανοίγει ένα παράθυρο , στο οποίο ο χρήστης επιλέγει έναν ή περισσότερους  λόγους για 

τους οποίους αιτείται την ένσταση. Θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον έναν λόγο. Στη συνέχεια στο πεδίο 

για την τεκμηρίωση/αιτιολόγηση ένστασης, ο χρήστης συμπληρώνει την τεκμηρίωση του για την ένσταση. 

Το πεδίο αυτό δεν μπορεί να παραμείνει κενό είναι υποχρεωτικό και εάν δε συμπληρωθεί δε θα μπορέσει 

στο τέλος να οριστικοποιηθεί  το αίτημα ένστασης επιθυμεί.  

Στις δύο παρακάτω εικόνες φαίνεται η οθόνη κενή, όπως αρχικά ανοίγει, και στη συνέχεια επιλέγει το 

λόγο ή τους λόγους για τους οποίους ενίσταται. 

     

 

Στη συνέχεια αφού συμπληρώσει τα πεδία, πατάει το πλήκτρο της ενημέρωσης  ή το πλήκτρο για 

ακύρωση. 

http://www.mou.gr/
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Η παρακάτω οθόνη εμφανίζεται μετά την ενέργεια της ενημέρωσης. Οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται  να 

κάνει ο χρήστης, πατάει το πλήκτρο της ενημέρωσης            ώστε να ανοίξει πάλι το παράθυρο και να 

επεξεργαστεί ότι χρειάζεται. 

 

 
 

Βήμα 2 :        [ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ] 

 
Στο βήμα 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ, ο χρήστης καλείτε να επισυνάψει τα 

δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της  ένστασης  που αιτείται, εάν υπάρχουν .  

 

Ο χρήστης από την παρακάτω οθόνη με το κουμπί  επιλέγει να κάνει προσθήκη,  ώστε να 

προχωρήσει στην επισύναψη του εγγράφου τεκμηρίωσης. 
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Στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί της Προσθήκης ανοίγει η παρακάτω οθόνη 

 

 

Ο χρήστης στην κατηγορία εγγράφου έχει μόνο μία επιλογή Επισυναπτόμενα Έγγραφα Αίτησης Ένστασης. 

Εν συνέχεια, πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν στα Στοιχεία-

Περιγραφή Εγγράφου (π.χ. έγγραφο για πληρότητα δικαιολογητικών φακέλου, αλλαγή κατηγορίας 

δαπάνης, κ.λπ.) καθώς  και στοιχεία στο πεδίο των Παρατηρήσεων, τα οποία θα βοηθήσουν στην 

αξιολόγηση της ένστασης το αρμόδιο άτομο του Φορέα που θα αξιολογήσει την ένσταση. 

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα,  ο χρήστης πατώντας στο                                               επιλέγει το αρχείο που 

θέλει να επισυνάψει.                                                                                                                                       

Εν συνεχεία, πατάει το κουμπί    ενημέρωση, για να επισυναφθεί στο σύστημα το  αρχείο.   

Ο χρήστης με το κουμπί της ακύρωσης  επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη, διαφορετικά 

συμπληρώνει τις αλλαγές και πατάει το κουμπί της ενημέρωσης  

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό 

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό 
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Η παρακάτω οθόνη εμφανίζεται όταν πια ολοκληρωθεί η διαδικασίας επισύναψης του εγγράφου.  

  

Την ίδια διαδικασία μπορείνα ακολουθήσει ο χρήστης  εάν επιθυμεί να επισυνάψει και άλλα έγγραφα.  

Η διαγραφή εγγράφου  γίνεται πατώντας το εικονίδιο  

Η ενημέρωση ή η συμπλήρωση του εγγράφου γίνεται με το εικονίδιο                                                                    

και στη συνέχεια επανέρχεται  στην προηγούμενη οθόνη. 

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό 

 

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό 
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Ο χρήστης με το κουμπί της ακύρωσης  επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη, διαφορετικά 

συμπληρώνει τις αλλαγές και πατάει το κουμπί της ενημέρωσης  

 

Για την αλλαγή βήματος ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο του βήματος στο οποίο θέλει να μεταβεί  ή 

επιλέγει το εικονίδιο ή  
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Βήμα 3 :        [ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ] 

 

Το βήμα 3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ, αποτελεί το τελευταίο βήμα της 

ενέργειας για την υποβολή της ένστασης, στο οποίο ο χρήστης καλείτε αρχικά,  να κάνει έλεγχο ορθότητας 

της ενέργειας, και εν συνεχεία να την υποβάλει, προκειμένου να προωθηθεί προς αξιολόγηση στον 

αρμόδιο υπάλληλο του Φορέα.  

 

 

 

Αναλυτικότερα, ο χρήστης επιλέγει το βήμα 3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ,  

Οριστικοποίηση και υποβολή της ενέργεια, όπως εμφανίζεται στην προηγούμενη οθόνη. 

Ο χρήστης καλείται να πατήσει το  ώστε να διαπιστώσει εάν είναι συμπληρωμένα 

όλα τα υποχρεωτικά  πεδία, που σχετίζονται με την υποβολή του αιτήματος για την ένστασης της 

πράξης/επιχείρηση.  Επίσης, εμφανίζονται λάθη, παραλείψεις, καθώς και ενημερωτικά μηνύματα. 
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σφάλματα κατά τον έλεγχο ορθότητας, ενεργοποιείται το κουμπί 

Υποβολή, και ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην Υποβολή του αιτήματος πατώντας το κουμπί 

 Ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην Υποβολή , εφόσον δεν εμφανίζονται μηνύματα 

σφαλμάτων κατά τον έλεγχο ορθότητας (π.χ. για τυχόν ασυμπλήρωτα πεδία από πλευράς χρήστη,  ή μη 

συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων, κ.λπ.). 

Έχοντας πατήσει ο χρήστης το κουμπί Υποβολή, το αίτημα ένστασης  έχει υποβληθεί στο σύστημα, 

και μπορεί να αξιολογηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο του Φορέα. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματος ένστασης στο ΠΣΚΕ δεν υπάρχει δυνατότητα, 

περαιτέρω διόρθωσης/τροποποίησης αυτής.  

Επίσης,  δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης (παρά μόνο 

του ανοιχτού αιτήματος ένστασης όπως περιγράφεται σε προηγούμενη παράγραφο παραπάνω).  

Επισημαίνεται ότι, η επιχείρηση  δύναται να υποβάλλει ή όχι,  νέα αίτηση ένστασης, σύμφωνα με όσα 

ορίζει η πρόσκληση. 

 
 

http://www.mou.gr/
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4. Helpdesk 

 

 

Τα ερωτήματά μου : Eμφανίζεται λίστα με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τον χρήστη προς την 

υπηρεσία υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  

Αποστολή Ερωτήματος : Από την οθόνη αυτή μπορεί να υποβληθεί ερώτημα τεχνικής μορφής 

FAQ : Εμφανίζεται λίστα με τα συχνότερα ερωτήματα που έχουν υποβάλλει χρήστες και που μπορούν 

να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων άλλων χρηστών. 

 

5. Βοηθητικά 

 

 

 

http://www.mou.gr/
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Αρχική Σελίδα : Επάνοδος στην αρχική σελίδα (παραπάνω οθόνη) από όποιο σημείο και αν 

βρισκόμαστε 

Αποσύνδεση : Έξοδος από το σύστημα και επάνοδος στην σελίδα εισόδου. 

Έξοδος : Έξοδος από το σύστημα και κλείσιμο του προγράμματος πλοήγησης. 

http://www.mou.gr/

