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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1234
15 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της αρ. 26984/19−12−2013 Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β΄/2013) “2η Πρόσκληση
για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης − φακέλων
υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του
Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του
Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του
Π.Α.Α. 2007−2013 για το έτος 2014’’. ...............................
1
Επικύρωση της με αριθμό 31/2014 πράξης του Προ−
έδρου του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία
συμπληρώνεται η σύνθεση του Β2 Πολιτικού Τμή−
ματος του Αρείου πάγου με τη συμμετοχή σ’ αυτό
τριών (3) Αρεοπαγιτών. ............................................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9800
(1)
Τροποποίηση της αρ. 26984/19−12−2013 Υπουργικής Από−
φασης (ΦΕΚ 3255/Β΄/2013) “2η Πρόσκληση για την
υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης − φακέλων υποψηφι−
ότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτί−
ωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωρ−
γίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007−2013 για
το έτος 2014’’.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα
το άρθρο 37 «Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α.
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Νόμο 3874/10 (ΦΕΚ 151/Α΄/2010) «Μητρώο Αγρο−
τών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως ισχύει κάθε
φορά.
3. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.,
όπως τροποποιημένος ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 24

και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως
τροποποιημένοι ισχύουν.
4. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη
στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως
τροποποιημένος ισχύει κι ιδιαίτερα το άρθρο 13.
5. Τον Καν. (ΕΕ) 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ια−
νουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών
ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέ−
ση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως
τροποποιημένος ισχύει.
6. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της
Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013 όπως αυτή ισχύει κάθε
φορά καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν
απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007
Απόφασης της Επιτροπής.
7. Την υπ’ αριθ. 9828/21.10.2008 (ΦΕΚ 2226/B/2008) Από−
φαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2007−2013» (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στην Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών
από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.−Π που μετονομάστηκε σε Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με
την παράγραφο 13α του άρθρου 7 του Ν. 3840/2010 και
αναδιαρθρώθηκε με την αριθμ. 135073/03−02−2011 (ΦΕΚ
315 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
8. Tην υπ. αριθμ. 11283/9−12−2008 (ΦΕΚ 2603/Β΄/2008)
ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2007−2013» (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στις Ενδιάμεσες
Διαχειριστικές Αρχές, της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Ν. 3614/2007.
9. Την αριθμ. πρωτ. 17371/αριθμ. αποφ. 704/20.11.2008
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2497/Β/2008) «Καθε−
στώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. Την αριθμ. πρωτ. 26983/19−12−2013 (ΦΕΚ 3254/Β΄/
20−12−2013) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων «Έγκριση Φακέλου Υποψηφιότητας
Νέου Γεωργού− Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φα−
κέλου Υποψηφιότητας για τη 2η πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του καθεστώτος ενισχύ−
σεων του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007−2013»
11. Την αριθμ. πρωτ. 26984/19−12−2013 (ΦΕΚ 3255/Β΄/
20−12−2013) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων «2η Πρόσκληση για την υποβολή
αιτήσεων ενίσχυσης− φακέλων υποψηφιότητας προς
ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνι−
στικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκο−
μίας» του Π.Α.Α. 2007−2013 για το έτος 2014»
12. Το γεγονός ότι:
12.1. Κρίνεται σκόπιμη η παράταση του χρόνου υποβο−
λής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας των
υποψηφίων προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112
του ΠΑΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί η διευκόλυνση
των υποψηφίων να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης −
φακέλους υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο δε−
δομένου του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος που
εκδηλώθηκε.
12.2. Από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. 26984/19−12−2013 (ΦΕΚ
3255/Β΄/20−12−2013) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων «2η Πρόσκληση για την υποβολή
αιτήσεων ενίσχυσης− φακέλων υποψηφιότητας προς
ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνι−
στικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκο−
μίας» του Π.Α.Α. 2007−2013 για το έτος 2014» ως εξής:
Άρθρο 1
1. Η παράγραφος Β του κεφαλαίου Ι αντικαθίσταται
ως εξής:
«Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης − φακέλων
υποψηφιότητας και έκδοσης αποφάσεων έγκρισης
έτους 2014. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυ−
σης− φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από
18.3.2014 έως 6.6.2014 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η
μετά την 18.3.2014 περίοδος σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην επόμενη παράγραφο Γ.»
2. Το τελευταίο σημείο του εδαφίου 7 της παραγρά−
φου Γ του κεφαλαίου Ι αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποβολή Αιτήσεων από τους Υποψήφιους Νέους Γε−
ωργούς
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει το φάκελο
υποψηφιότητας (σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο
και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά, καθώς
και σε ηλεκτρονική μορφή, σε πλήρη ταύτιση με το
πρωτότυπο), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ως
αποδεικτικό υποβολής. Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερει−
ακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του
από 18.3.2014 έως 6.6.2014.»
3. Το εδάφιο 8α της παραγράφου Γ του κεφαλαίου Ι
αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας
Οι αρμόδιες για την παραλαβή του φακέλου υπη−
ρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρούν τον
αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής
και συμπληρώνουν στο εξώφυλλο του εντύπου φακέ−
λου υποψηφιότητας το όνομα της οικείας Δ/νσης , την
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και τον κωδικό
της αίτησης. Τα τέσσερα τελευταία ψηφία του κωδικού
αίτησης (Α/Α αίτησης) συμπληρώνονται με ενιαία αρίθ−
μηση των αιτήσεων κατά Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής (0001, 0002 …κ.λπ.).
Εν συνεχεία αποθηκεύουν σε συγκεκριμένο ηλεκτρο−
νικό φάκελο σε τίτλο «Νέοι Γεωργοί 2014 / Δ/νση Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής………..) κάθε αρχείο
Excel που βρίσκεται στο cd που συνοδεύει το φάκελο
υποψηφιότητας και το οποίο αρχείο Excel θα ονομαστεί
με το δεκαψήφιο κωδικό αίτησης του εντύπου φακέλου
υποψηφιότητας που αφορά. Αντίγραφο του ηλεκτρονι−
κού φακέλου που περιέχει τα αρχεία excel των φακέλων
υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στη διάρκεια ενός
ημερολογιακού μήνα σε cd καθώς και οι πρωτότυποι
φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να διαβιβαστούν στην
Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης έως 7.4.2014 για το μήνα Μάρτιο, έως
7.5.2014 για το μήνα Απρίλιο και έως 11.6.2014 για τους
μήνες Μάιο και Ιούνιο.»
Άρθρο 2
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Δ/νσεις Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών
Ενοτήτων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δημοσιο−
ποιήσουν την παρούσα πρόσκληση στα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης Α΄ Βαθμού, τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρι−
σμών, στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και σε λοιπούς
φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που μπορούν να
συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του
πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς
διακρίσεις.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 7/2014
(2)
Επικύρωση της με αριθμό 31/2014 πράξης του Προέ−
δρου του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία συ−
μπληρώνεται η σύνθεση του Β2 Πολιτικού Τμήματος
του Αρείου πάγου με τη συμμετοχή σ' αυτό τριών
(3) Αρεοπαγιτών.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)
Σήμερα, 10 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα
12.00 μ. στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην
αίθουσα διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του
2ου ορόφου) συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκλη−
ση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρ−
θρα 14 και 23 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε
Συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Μιχαήλ Θε−
οχαρίδης, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Εισηγητής,
2) Αθανάσιος Κουτρομάνος, 3) Γεώργιος Χρυσικός,
4)Βασίλειος Λυκούδης, 5) Ιωάννης Σίδερης, 6) Δήμητρα
Παπαντωνοπούλου, 7) Νικόλαος Λεοντής, 8) Γρηγόριος
Κουτσόπουλος, 9) Σπυρίδων Μιτσιάλης, Αντιπρόεδροι
του Αρείου Πάγου, 10) Βιολέττα Κυτέα, 11) Δημήτρι−
ος Μαζαράκης, 12) Παναγιώτης Ρουμπής, 13) Ανδρέας
Δουλγεράκης, 14) Κωνσταντίνος Φράγκος, 15) Νικόλαος
Πάσσος, 16) Αικατερίνη Βασιλακοπούλου − Κατσαβριά,
17) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 18) Χρυσόστομος Ευαγγέ−
λου, 19) Χριστόφορος Κοσμίδης, 20) Νικόλαος Τρούσας,
21) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 22) Αντώνιος Ζευγώλης,
23) Ερωτόκριτος Καλούδης, 24) Ασπασία Καρέλλου,
25) Αργύριος Σταυράκης, 26) Ιωάννα Πετροπούλου,
27) Στυλιανή Γιαννούκου, 28)Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−
Πετρουλάκη, 29) Δήμητρα Μπουρνάκα, 30) Εμμανουήλ
Κλαδογένης, 31) Μαρία Βασιλάκη, 32) Χρυσούλα Παρα−
σκευά, 33) Μαρία Γαλάνη−Λεοναρδοπούλου, 34) Μιχαήλ
Αυγουλέας, 35) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 36) Ιω−
σήφ Τσαλαγανίδης, 37) Ευγενία Προγάκη, 38) Αγγελική
Αλειφεροπούλου, 39) Μαρία Βαρελά, 40) Γεώργιος Κο−
ντός, 41) Ασπασία Μαγιάκου, 42) Αριστείδης Πελεκάνος,
43) Βασίλειος Πέππας, 44) Χαράλαμπος Καλαματιανός,
45) Γεώργιος Λέκκας, 46) Δημήτριος−Στέφανος Βόσκας,
47) Μαρία Χυτήρογλου, 48) Ειρήνη Καλού, 49) Δημή−
τριος Χονδρογιάννης και 50) Αρτεμισία Παναγιώτου,
Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί
Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.
Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αναστάσιος Κανελλόπουλος (νόμιμος αναπληρωτής της
κωλυομένης Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης
Κουτζαμάνη) και η Γραμματέας της Ολομέλειας Μάρθα
Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας
του Αρείου Πάγου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο−
ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο
υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,
10 Αντιπρόεδροι και 61 Αρεοπαγίτες.
Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμμα−
τέας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντι−
προέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου
διαπιστώθηκε ότι από τους 72 υπηρετούντες Δικαστές
είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρού−
σας πενήντα (50), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα
από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη
από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 1756/1988,
όπως ισχύει).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ−
νεδρίασης.
Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νόμιμα κατόπιν της από 26
Μαρτίου 2014 πρόσκλησης του Προέδρου του Αρείου
Πάγου (άρθρο 14 § 2 εδ. α΄ ν.1756/1988, όπως το άρθρο 14
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 § 1 του ν. 1868/1989),
προκειμένου να επικυρώσει την υπ’ αριθμ. 31/2014 Πράξη
του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά τη
συμπλήρωση της μειωμένης σύνθεσης του Β2΄ Πολιτικού
Τμήματος του Αρείου Πάγου, λόγω της υποβληθείσης
την 26η Φεβρουαρίου 2014 αίτησης παραίτησης από την
Υπηρεσία του μέλους της σύνθεσης του Αρεοπαγίτη
Κωνσταντίνου Παπασταματίου.
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Ο Εισηγητής − Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μιχαήλ
Θεοχαρίδης εισηγήθηκε, την επικύρωση της υπό κρίση
πράξης, όπως αναφέρεται παρακάτω στο σκεπτικό της
απόφασης αυτής.
Ο παριστάμενος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αναστάσιος Κανελλόπουλος, αφού έλαβε το λόγο από
τον Πρόεδρο, συμφώνησε με την πρόταση του Εισηγητή−
Προέδρου του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια αποχώρη−
σε, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 1756/1988,
όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3388/2005.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου τούτου παραδεκτώς
και νομίμως συγκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του
Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα−
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύει.
Κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
Ν. 3346/2005, «Με απόφαση της Ολομέλειας σε συμβού−
λιο, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως, γίνεται η σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε
αυτά των μελών του Αρείου Πάγου. Για την κατανομή
λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των Αντιπροέδρων
και των Αρεοπαγιτών, όπως και η αρχαιότητά τους, προ−
κειμένου να υπηρετούν σε κάθε τμήμα και αρχαιότεροι
Αρεοπαγίτες. Κατά την κατανομή μπορεί να ορίζονται
για κάθε τμήμα και αναπληρωτές Αρεοπαγίτες που
υπηρετούν σε άλλα τμήματα. Ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου μπορεί κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους
να συμπληρώνει τη σύνθεση ορισμένων τμημάτων από
άλλα τμήματα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ειδικές
υπηρεσιακές ανάγκες. Η πράξη αυτή του Προέδρου έχει
προσωρινή ισχύ μέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση από
την Ολομέλεια, η οποία πρέπει να συγκληθεί προς τούτο
μέσα σε τριάντα ημέρες και η απόφαση να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη η Ολομέλεια, που
συνήλθε σε Συμβούλιο, άκουσε τον Εισηγητή – Πρόεδρο
του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Θεοχαρίδη, ο οποίος ανέ−
πτυξε το περιεχόμενο της προς επικύρωση 31/26−2−2014
Πράξης του, στην οποία αναφέρεται ότι έλαβε υπόψη
του: α. τη με αριθμό 26/13−6−2013 απόφαση της Ολομέ−
λειας του Δικαστηρίου τούτου σε Συμβούλιο, με την
οποία καταρτίστηκαν τα τμήματα, με κατανομή σε αυτά
των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος
2013−2014, β. τις με αριθμούς 34/2013, 49/2013 και 1/2014
αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου τούτου,
σε Συμβούλιο, με τις οποίες επικυρώθηκαν οι 115/2013,
135/2013 και 3/2014 Πράξεις, αντίστοιχα, του Προέδρου
του Αρείου Πάγου, με τις οποίες τροποποιήθηκε ανα−
λόγως η ως άνω 26/2013 απόφαση της Ολομέλειας,
και γ. την ανάγκη συμπλήρωσης της σύνθεσης του Β1
Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία, λόγω
της υποβληθείσας την 26−2−2014 αίτησης παραίτησης
από την Υπηρεσία του μέλους της σύνθεσης του Τμήμα−
τος αυτού, Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Παπασταματίου,
είναι μειωμένη.
Κατόπιν τούτων, η Ολομέλεια, μετά την τήρηση της
νόμιμης διαδικασίας, αποφάσισε ομόφωνα την επικύ−
ρωση της υπ’ αριθ. 31/2014 Πράξης του Προέδρου του
Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία συμπληρώνεται
η μειωμένη σύνθεση του Β2΄ Πολιτικού Τμήματος του
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αρείου Πάγου, με τη συμμετοχή σε αυτό των Αρεο−
παγιτών: 1) Αθανασίου Καγκάνη, μέλους της σύνθεσης
του Α1 Πολιτικού Τμήματος, κατά τη συνεδρίαση της
11ης Μαρτίου 2014, 2) Μαρίας Χυτήρογλου, μέλους της
σύνθεσης του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος, κατά τη συνε−
δρίαση της 8ης Απριλίου 2014, και 3) Μιχαήλ Αυγουλέα,
μέλους της σύνθεσης του Β1 Πολιτικού Τμήματος, κατά
τη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2014.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφασίζει:
Την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 31/2014 Πράξης του
Προέδρου του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία
συμπληρώνεται η σύνθεση του Β2΄ Πολιτικού Τμήματος

του Αρείου Πάγου, με τη συμμετοχή σε αυτό των πα−
ρακάτω Αρεοπαγιτών:
1) Αθανασίου Καγκάνη, μέλους της σύνθεσης του Α1
Πολιτικού Τμήματος, κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαρ−
τίου 2014, 2) Μαρίας Χυτήρογλου, μέλους της σύνθεσης
του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος, κατά τη συνεδρίαση της
8ης Απριλίου 2014, και 3) Μιχαήλ Αυγουλέα, μέλους της
σύνθεσης του Β1 Πολιτικού Τμήματος, κατά τη συνεδρί−
αση της 13ης Μαΐου 2014.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα,
στις 10 Απριλίου 2014.
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
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