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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 74η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3648/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 29-11-2018. 

 
Θέμα 25ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

Εισήγηση για άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά της υπ΄ αριθμόν Α6578/2018 Απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιώς, Τμήμα 7ο, για τον Βασίλειο Τουλουπάκη. 
  
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα  

 Λεβέντη Αγγελική  

 Μεταξά Ειρήνη  

 Χριστάκη Μαρία  
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος   

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 981/03-12-2018 εισήγηση του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού 
και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
 

Με την ως άνω δικαστική απόφαση η οποία επιδόθηκε στο Γραφείο μας στις 9-11-2018, 
έγινε δεκτή η προσφυγή του ως άνω αιτούντα και ακυρώθηκε η καταλογιστή απόφαση με αριθμό 
9071/2-9-2009 του Διευθυντή Γεωργίας της Νομαρχίας Πειραιά, με την οποία αποφασίστηκε η 
ανάκτηση από τον ως άνω προσφεύγοντα, ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, της οικονομικής 
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ενίσχυσης που εισέπραξε στα πλαίσια του προγράμματος «Βιολογική Καλλιέργεια» για το έτος 
1999,  συνολικού ποσού  658,07 ευρώ. 

Με την ως άνω απόφαση κρίθηκε ειδικότερα  ότι η αξίωση της Νομαρχίας Πειραιά για 
ανάκτηση από τον προσφεύγοντα του φερομένου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ως άνω ποσού 
για τον προσφεύγοντα , έχει υποκύψει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 103 του ν. 
2362/1995.  

Σύμφωνα με τη διάταξη του ως άνω άρθρου, θεσπίζεται πενταετής παραγραφή για την 
αναζήτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών κοινοτικών ενισχύσεων, αρχόμενη 
από τη διαπίστωση  της αχρεώστητης ή παράνομης είσπραξης, είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις 
του Κανονισμού 2988/1995. 

Συγκεκριμένα, κρίθηκε με τις ως άνω αποφάσεις ότι « στο πλαίσιο της προβλεπομένης εν 
προκειμένω ελεγκτικής διαδικασίας, η διαπίστωση της φερομένης ως αχρεώστητης καταβολής, 
υπό την έννοια του προσδιορισμού το πρώτον με επαρκή σαφήνεια και βεβαιότητα των δεδομένων 
βάσει των οποίων αυτή στοιχειοθετήθηκε, καθώς και του φορέα που εισέπραξε τα σχετικά ποσά, 
συντελέστηκε με την Γ7767/31-10-2002 πρόσκληση που απεστάλη από τη Διεύθυνση Γεωργίας 
του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 2520/1997, όπως 
αυτό ίσχυε, μεταξύ άλλων βιοκαλλιεργητών, και στους προσφεύγοντες, προκειμένου να 
διατυπώσουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους και να προσκομίσουν συμπληρωματικά στοιχεία 
σχετικά με την καταβολή ενισχύσεων για την καλλιεργητική περίοδο 1999. Από την αμέσως 
επόμενη ημέρα (1.11.2002) εκκίνησε, σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 241 του ΑΚ, η πενταετής 
προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος αναζήτησης από το αρμόδιο προς τούτο των φερομένων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών. Η εν λόγω παραγραφή συμπληρώθηκε την 
1.11.2007, ήτοι σε χρόνο πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης καταλογιστικής απόφασης 
(2.9.2009). 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 Κ.Διοικ. Δ. «Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις 
που αφορούν χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 
ευρώ. Προκειμένου για απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού 
γενικώς του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

Οι ως άνω αποφάσεις είναι σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 και 3 του Ν. 2717/1999 λόγω 
ποσού ανέκκλητες, ήτοι δε υπόκεινται σε έφεση.  

Επειδή στην παρ. 3  του άρθρου 53 του Π.Δ/τος 18/1989 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010, το οποίο περαιτέρω, συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 
του ν.4446/2016, ορίζονται τα εξής: « Η αίτηση αναιρέσεως  επιτρέπεται μόνο όταν προβάλλεται 
από τον διάδικο, με συγκεκριμένους ισχυρισμούς, που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο, ότι 
δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της 
προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία  του  Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου 
ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου….». 

 Περαιτέρω, στη διάταξη της παρ. 4 του ως άνω άρθρου 53 ορίζονται τα εξής: « 4 Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσόν της διαφοράς που άγεται ενώπιον του 
Συμβουλίου Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ, εκτός αν προσβάλλονται 
αποφάσεις που εκδίδονται επί προσφυγών ουσίας, εφόσον αφορούν περιοδικές παροχές ή τη 
θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή και 
τον  καθορισμό του ύψους της…». Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, για τον παραδεκτό 
της αίτησης αναίρεσης απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων  αμφοτέρων των παραγράφων 
3 και 4 του άρθρου 53 του π.δ 18/1989. Ειδικότερα, αν πρόκειται για διαφορά που δεν έχει άμεσο 
χρηματικό αντικείμενο ή για διαφορά με χρηματικό αντικείμενο τουλάχιστον 40.000 ευρώ ή για 
διαφορά που ανακύπτει κατόπιν ασκήσεως προσφυγής ουσίας και αφορά περιοδικές  παροχές ή 
τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη 
θεμελίωση του δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή και τον καθορισμό του ύψους της, για το 
παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης απαιτείται η προβολή ισχυρισμών με το περιεχόμενο που 
επιβάλλουν οι διατάξεις της παραγράφου 3, ενώ αν πρόκειται για χρηματικού αντικειμένου διαφορά 
το ποσό της οποίας υπολείπεται των 40.000 ευρώ, η αίτηση αναίρεσης ασκείται απαραδέκτως, 
χωρίς να ασκεί καμία επιρροή η τυχόν προβολή ισχυρισμών με το ως άνω περιεχόμενο. 

Επειδή βάσει των ανωτέρω  δεν είναι παραδεκτή λόγω ποσού η άσκηση του ενδίκου μέσου 
της αναίρεσης κατά της ως άνω απόφασης. 
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Επειδή κατά το άρθρο 176 Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια  για «ι) την 
απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων καθώς και 
για την παραίτηση από αυτά.   
            Επειδή ήδη έχει εκδοθεί η με αριθμό 2683/25-9-2018 Απόφασή σας, η οποία εμπεριέχει 
την κρίση σας για ΟΜΟΙΕΣ υποθέσεις. 

Κατόπιν των παραπάνω σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις  στο θέμα προς γνώση σας και 
παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη του ενδίκου μέσου της αιτήσεως 
αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ως άνω στο θέμα αποφάσης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας κατά της υπ΄ αριθμόν Α6578/2018 Απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιώς, Τμήμα 7ο, για τον Βασίλειο Τουλουπάκη. 

 
 
 
   

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα  
Λεβέντη Αγγελική  
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία  
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