
ΣτΕ 1279/2007  
 

Επιτροπή Αναστολών 
 
Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 
18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999)    Συνεδρίασε σε 
συμβούλιο στις 27 Μαρτίου 2006, με την εξής σύνθεση: Μ. Βροντάκης, 
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Ε. Νίκα, Σύμβουλος, Ο. Νικολαράκου, 
Πάρεδρος. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος. 
 
 Για να αποφασίσει σχετικά με την από 22 Νοεμβρίου 2002 αίτηση:  της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «..............................», που εδρεύει στο ................... 
(Δημοτ. Διαμέρισμα ...................), 
 
 κατά: 1) του Υπουργού Γεωργίας και 2) του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ» 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
 
 Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ 
αριθμ. 121060/14-11-2002 αποφάσεως του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
 
 Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την 
Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως 
αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α). 
 
 Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε την εισηγήτρια, Πάρεδρο Ο. 
Νικολαράκου. 
 
 Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 
 
 Σκέφθηκε κατά το Νόμο 
 
 1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. 
121060/14.11.2002 αποφάσεως του Προέδρου του Οργανισμού Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), 
με την οποία διετάχθη η προσωρινή ανάκληση των ελεγκτών του Οργανισμού από το 
εκκοκκιστήριο της αιτούσης εταιρείας, η έναρξη της διαδικασίας άρσεως της 
φερεγγυότητας αυτού και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, προκειμένου να 
προβεί σε έλεγχο και καταγραφή του είδους και της εκτάσεως των παραβάσεων των 
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 55645/24.9.2001 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων και 
Γεωργίας περί «Καθορισμού διαδικασιών και ελέγχων του κοινοτικού καθεστώτος 
καταβολής της ενίσχυσης στην παραγωγή βάμβακος και μέτρων για την διασφάλιση 
αυτού» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1240/24.9.2001) που σημειώθηκαν στο εκκοκκιστήριο της 
αιτούσης, για να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις. 
 
 2. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 3349/2007 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 
ασκηθείσα από την αιτούσα εταιρεία αίτηση ακυρώσεως κατά της ανωτέρω πράξεως 
παρεπέμφθη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου να δικασθεί ως 
προσφυγή ουσίας. Πρέπει, συνεπώς, να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο και η 
κρινόμενη αίτηση αναστολής. 
 



 Διά ταύτα  Παραπέμπει την υπό κρίση αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών.  Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2006 και εκδόθηκε 
στις 28 Νοεμβρίου 2007. 
 
 Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος       Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος        Μ. 
Βροντάκης                              Α. Τριάδη     Ν.Σ.    
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
  
  
  


