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Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους υποβάλλετε ένσταση:
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρετε λεπτομερώς σε τι ακριβώς στηρίζετε την ένστασή σας
(π.χ. κάποιο λάθος επί της διαδικασίας, κάποιος λανθασμένος υπολογισμός, κάποιο σημείο του
Οδηγού του Προγράμματος ή της Σύμβασης που δεν τηρήθηκε κλπ).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Το παρόν Έντυπο Υποβολής Ένστασης μπορεί να υποβληθεί από:
➢ Αιτητές σχεδίων Erasmus+ ή Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (δηλ. άτομα ή
οργανώσεις που υπέβαλαν αίτηση επιχορήγηση του σχεδίου τους στην Εθνική Υπηρεσία,
δηλ. στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου). Οι ενστάσεις λαμβάνονται υπόψη όταν η αίτηση
έχει απορριφθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η ένσταση πρέπει να αφορά σε κάποιο
διαδικαστικό λάθος από την πλευρά της Εθνικής Υπηρεσίας ή όταν οι δημοσιευμένες
οδηγίες υποβολής δεν ήταν ξεκάθαρες. Κατά την εξέταση της ένστασης ΔΕΝ θα γίνονται
δεκτές οποιεσδήποτε πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική Αίτηση κατά το στάδιο
της υποβολής της.
➢ Δικαιούχους σχεδίων Erasmus+ ή Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (δηλ. άτομα ή
οργανώσεις που υπέγραψαν Σύμβαση Επιχορήγησης με την Εθνική Υπηρεσία, δηλ. τον
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου). Οι ενστάσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με την
επιχορήγησή σας, όταν για παράδειγμα πιστεύετε ότι το τελικό ποσό επιχορήγησής σας δεν
έχει υπολογιστεί σωστά. Οι ενστάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υποδεικνύουν
συγκεκριμένο διαδικαστικό λάθος ή τον ειδικό όρο ή παράρτημα της Σύμβασης που δεν
εφαρμόστηκε.
Εάν επιθυμείτε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την αξιολόγηση της Αίτησης ή του τρόπου
υπολογισμού του τελικού ποσού επιχορήγησης, τότε το παρόν Έντυπο δεν πρέπει να
συμπληρωθεί. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να μας αποστείλετε το αίτημά σας στο
erasmusplus@onek.org.cy και θα σας απαντήσουμε αναλόγως. Ενστάσεις οι οποίες δεν
παρουσιάζουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ή καταγράφουν απλώς δυσαρέσκεια με την
αξιολόγηση μίας Αίτησης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ:
Τα πλήρως συμπληρωμένα Έντυπα Υποβολής Ένστασης θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω e-mail
στο erasmusplus@onek.org.cy (αν αφορά στο Erasmus+) ή στο esc@onek.org.cy (αν αφορά στο
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης), νοουμένου ότι είναι σκαναρισμένα ή νοουμένου ότι φέρουν
επικυρωμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε το Έντυπο
αυτοπροσώπως στα γραφεία μας (Λεωφόρος Αθαλάσσας 104, 3ος όροφος) ή να το αποστείλετε
ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Εθνική Υπηρεσία Erasmus+/ESC
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τ.Θ. 20282, 2150 Λευκωσία

…………………………………………………….
(Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)

…………………………………………………….
(σφραγίδα οργάνωσης – αν ισχύει)

