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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΠΑ−
ΝΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΧΝΗ ΑΕ» η οποία
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 30421/ΥΠΕ/1/00478 ν.3299/04/22.12.2006
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση
−οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΠΑΝΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΧΝΗ ΑΕ», που αναφέρε−
ται αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και επέκταση μο−
νάδας παραγωγής πάνελ αλουμινίου στη θέση Πηγάδια,
2ο χλμ Κιμερίων − Πηγαδιών του Δήμου Βιοτωνίδας του
Ν. Ξάνθης, με τους εξής όρους:
Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, ανέρ−
χεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων μίας
χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά (6.401.877) €.
− Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων
τετρακοσίων πενήντα έξι (1.712.456) €, που αποτελεί το
26,75% του κόστους της συμβατικής επένδυσης.
− Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων
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Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στις ακόλουθες κατηγορίες
ενέργειας του Υποπρογράμματος Β του εγκεκριμένου
Ετησίου Προγράμματος της Τεχνικής βοήθειας −Στή−
ριξης:
Κατηγορία Α: Προμήθειες
Κατηγορία Γ: Προμήθειες και Παροχή Υπηρεσιών για
την Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών.
Η ανάθεση, εκτέλεση και πληρωμή γίνεται σύμφωνα
με βάση τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης και διαχείριση των
αντίστοιχων πόρων», (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αριθμ. Β1/37499/3103
(10)
Έκδοση αδειών κυκλοφορίας γερανοφόρων φορτηγών
αυτοκινήτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(9)
Ολοκλήρωση−οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της
εταιρίας «MARINA PORTO CARRAS Α.Ε.» η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998.

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 383/1976
(ΦΕΚ 182 Α΄) «Περί διενεργείας εμπορευματικών μετα−
φορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως
και άλλων τινών διατάξεων»,
β. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
γ. του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της Ε/118000/3370/70 (ΦΕΚ 381
Β΄) κανονιστικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει, «περί μεταφορικού έργου φορτηγών δημοσί−
ας χρήσης αυτοκινήτων».
2. Την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών απαιτήσε−
ων και προδιαγραφών των γερανοφόρων φορτηγών
αυτοκινήτων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 1

Με την υπ’ αριθμ. 30356/ΥΠΕ/1/312 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η
ολοκλήρωση− οριστικοποίηση κόστους και η πιστοποί−
ηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρίας «MARINA PORTO CARRAS Α.Ε.» για τον
εκσυγχρονισμό της μαρίνας του Πόρτο Καρράς Χαλκι−
δικής στο Νέο Μαρμαρά Σιθωνίας Χαλκιδικής, με τους
παρακάτω όρους:
α) Ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης τέσσερα εκα−
τομμύρια εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δε−
κάξι (4.911.416) ευρώ.
β) Ιδία συμμετοχή δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι
μία χιλιάδες επτακόσια τριάντα δύο (2.121.732) ευρώ,
43,2%του κόστους της επένδυσης.
γ) Επιχορήγηση ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα
οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι (1.718.996) ευρώ,
35% του κόστους της επένδυσης.
δ) Τραπεζικό Δάνειο ένα εκατομμύριο εβδομήντα χι−
λιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (1.070.689) ευρώ, 21,8%
του κόστους της επένδυσης. Επιδότηση τόκων 35% για
χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) χρόνια από την πρώτη
ανάληψη δόσης δανείου.
ε) Θέσεις εργασίας: 73 θέσεις εργασίας, έναντι 35
υφιστάμενων και 68 νέων θέσεων εργασίας της από−
φασης υπαγωγής.
στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
24.2.2004.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν εννενήντα πέντε
χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι (1.195.976) ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ως γερανοφόρα οχήματα νοούνται τα φορτηγά αυτο−
κίνητα, Δημόσιας ή Ιδιωτικής Χρήσης, τα οποία φέρουν
ανυψωτικό μηχανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F

Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη
Κ. ΚΑΛΟΓΡΗ

Άρθρο 2
Τοποθέτηση ανυψωτικών μηχανισμών σε φορτηγά
οχήματα κοινού φόρτου
1. Η μάζα οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας (από−
βαρο) φορτηγών αυτοκινήτων κοινού φόρτου ανοικτής
ή ανατρεπόμενης αμάξης που φέρουν ανυψωτικό μη−
χανισμό (γερανό) είναι το αποτέλεσμα της ζύγισης του
πλήρους οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της μάζας
του ανυψωτικού μηχανισμού, καθώς και όλων των συ−
νοδευτικών εξαρτημάτων – βοηθητικών μηχανισμών που
μεταφέρονται από το όχημα και τα οποία ενδέχεται να
προσαρμοστούν στο γερανό κατά τη χρήση του.
2. Η τοποθέτηση – προσαρμογή ανυψωτικών μηχανι−
σμών (γερανών) στα φορτηγά οχήματα της παραπάνω
κατηγορίας γίνεται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και από υπεύθυνο τε−
χνίτη με άδεια άσκησης επαγγέλματος του ν. 1575/1985
(Α 207), όπως κάθε φορά ισχύει. Η τοποθέτηση γίνεται
σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας
ή/και, στην περίπτωση που δεν παρέχονται τέτοιες οδη−
γίες από την κατασκευάστρια εταιρεία, του μελετητή
μηχανικού. Κατά την τοποθέτηση ο γερανός ελέγχεται
ως προς την ευστάθειά του σύμφωνα με τα ισχύοντα
πρότυπα.
3. Η τοποθέτηση – προσαρμογή ανυψωτικού μηχανι−
σμού στα ως άνω οχήματα γίνεται σύμφωνα με τους
κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, το δε όχημα
πληροί τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας. Αυτά
αποδεικνύονται από:
α) σχετική μελέτη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη
από μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό (επαναπροσ−
διορισμός των φορτίσεων στους άξονες του οχήματος
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και του εναπομένοντος ωφέλιμου φορτίου, υπολογισμός
ευστάθειας κατά την κυκλοφορία και την φορτοεκφόρ−
τωση, κατασκευή πρόσθετου πλαισίου και ενίσχυση του
πλαισίου του οχήματος ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή
συμπεριφορά του ανυψωτικού κατά την κυκλοφορία του
αλλά και κατά τη χρήση του, κ.λπ.),
β) υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού που έχει συντά−
ξει τη μελέτη και επέβλεψε την τοποθέτηση, καθώς και
του τεχνικού που τοποθέτησε τον γερανό περί i) πλή−
ρωσης των όρων ασφαλούς κυκλοφορίας και τήρησης
των κανόνων – περιορισμών της παρούσας απόφασης,
ii) ορθής τοποθέτησης του μηχανισμού, σύμφωνα με
τους κανόνες της τεχνικής επιστήμης και τις οδηγίες
της κατασκευάστριας εταιρείας ή/και, στην περίπτω−
ση που δεν παρέχονται οδηγίες τοποθέτησης από την
κατασκευάστρια εταιρεία, του υπογράφοντα μελετητή
– επιβλέποντα μηχανικού, και iii) ότι ο εν λόγω ανυψωτι−
κός μηχανισμός φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.
Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια
για την ταξινόμηση του οχήματος υπηρεσία.
Επιπροσθέτως, στην υπηρεσία προσκομίζεται προς
έλεγχο το τιμολόγιο αγοράς (όπου διακρίνεται ο τύπος
του προϊόντος και ο αριθμός σειράς του), το αποδεικτι−
κό τοποθέτησης του ανυψωτικού μηχανισμού σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3.2 της παρούσας, καθώς και
φωτοαντίγραφα των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης
του ανυψωτικού μηχανισμού. Οι αναφερόμενες στο προ−
ηγούμενο εδάφιο πιστοποιήσεις επιδεικνύονται στην
αρμόδια για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας υπη−
ρεσία, η οποία τις σφραγίζει τηρώντας φωτοαντίγραφό
τους στο φάκελο ταξινόμησης του οχήματος.
Τα ΚΤΕΟ κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο δεν
χορηγούν καταλληλότητα, αν οι ανωτέρω σφραγισμέ−
νες πιστοποιήσεις δεν υπάρχουν ή έχει λήξει η ισχύς
τους.
γ) Αντίγραφο των οδηγιών χρήσης δίνεται στον ιδι−
οκτήτη του οχήματος και φυλάσσεται με τα υπόλοιπα
έγγραφα του οχήματος. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να
τοποθετήσει στη θέση του οδηγού – χειριστή του οχή−
ματος το διάγραμμα φορτίου (load chart) του ανυψωτι−
κού μηχανισμού, ή σε περίπτωση που υφίστανται πάνω
από ένα διαγράμματα, το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης
του μηχανισμού θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση
του χειριστή.
4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού
στα ως άνω φορτηγά οχήματα εφόσον ο εξοπλισμός
αυτός είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να χαρακτηρίζεται
ως βοηθητικό εξάρτημα του φορτηγού οχήματος. Ένας
ανυψωτικός μηχανισμός χαρακτηρίζεται ως βοηθητικό
εξάρτημα στις εξής περιπτώσεις:
α) Το απόβαρο του γερανού δεν υπερβαίνει ποσοστό
15% της ΜΑΜΦΟ του φορτηγού οχήματος, εφόσον το
φορτηγό έχει δύο άξονες (τηρουμένων σε κάθε περί−
πτωση των λοιπών κριτηρίων ευστάθειας και ασφαλούς
κυκλοφορίας του οχήματος).
β) Το απόβαρο του γερανού δεν υπερβαίνει ποσοστό
20% της ΜΑΜΦΟ του φορτηγού οχήματος, εφόσον το
φορτηγό έχει τρεις άξονες (τηρουμένων σε κάθε περί−
πτωση των λοιπών κριτηρίων ευστάθειας και ασφαλούς
κυκλοφορίας του οχήματος).
γ) Το απόβαρο του γερανού δεν υπερβαίνει πο−
σοστό 25% της ΜΑΜΦΟ του φορτηγού οχήματος,
εφόσον το φορτηγό έχει περισσότερους από τρεις

άξονες (τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των λοιπών
κριτηρίων ευστάθειας και ασφαλούς κυκλοφορίας του
οχήματος).
δ) Η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του ανυψωτικού
μηχανισμού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τα 80 t*m (τονόμετρα).
ε) Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα φέρει τις απαιτούμε−
νες πιστοποιήσεις.
Άρθρο 3
Αναγραφόμενα στοιχεία στην άδεια κυκλοφορίας
1. Στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που φέρουν
ανυψωτικό μηχανισμό (γερανό) σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρούσας αναγράφονται τα βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά του ανυψωτικού μηχανισμού, όπως τύ−
πος, αριθμός σειράς, μάζα, κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά λαμ−
βάνονται από το πινακίδιο που φέρει ο γερανός, ή από
τον έντυπο κατάλογο του εργοστασίου (prospectus).
Σε περίπτωση που ο ανυψωτικός μηχανισμός δεν φέρει
ενσωματωμένο πινακίδιο με τα στοιχεία αναγνώρισης
αυτού, χαράσσεται επί του γερανού χαρακτηριστικός
αριθμός αναγνώρισης, ο οποίος θα αναγράφεται και
στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που φέρει τον
γερανό.
2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε νέες ταξινομήσεις
οχημάτων που φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας ή στις περιπτώσεις ανα−
νέωσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (λόγω
π.χ. διασκευής), είτε μετά από επιθυμία του ιδιοκτήτη
του οχήματος. Φορτηγά αυτοκίνητα που ταξινομούνται
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας μπορούν να φέ−
ρουν ανυψωτικό μηχανισμό μόνο όταν το απόβαρο του
γερανού είναι μικρότερο του αναφερόμενου ποσοστού
της ΜΑΜΦΟ του φορτηγού σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 2 της παρούσας.
3. Στο έντυπο των αδειών κυκλοφορίας που εκδίδονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας αναγράφεται
στο πεδίο «τύπος αμάξης», γερανοφόρο.
Άρθρο 4
Μεταφορικό έργο
1. Το μεταφορικό έργο των γερανοφόρων φορτηγών
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης καθορίζεται ως εξής:
α. Η επί τόπου (στατικώς) ανύψωση (φόρτωση, εκφόρ−
τωση, τοποθέτηση κ.λπ.) αντικειμένων.
β. Η ρυμούλκηση κατεστραμμένων ή ακινητοποιημένων
αυτοκινήτων εφόσον το φορτηγό κυκλοφορεί χωρίς
το ρυμουλκούμενο /ημιρυμουλκούμενο. Η διενέργεια
μεταφοράς ανυψωτέου αντικειμένου, είτε τοποθετημέ−
νου επί του πλαισίου του οχήματος είτε με ελεύθερη
αιώρηση.
γ. Η διενέργεια μεταφορών παντός είδους, εφόσον τα
αυτοκίνητα φέρουν ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα
οχήματα.
2. Το μεταφορικό έργο των γερανοφόρων φορτηγών
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης καθορίζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α) και της Α2/29542/
5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β) καθώς και του ν. 3651/2008 (ΦΕΚ
44 Α) για τα ΦΙΧ αυτοκίνητα οδικής βοήθειας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος – καταργούμενες διατάξεις
Από της ισχύος της απόφασης καταργείται κάθε διά−
ταξη αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Κατάρτιση τμημάτων,με κατανομή σ’αυτά των μελών του
Αρείου Πάγου για το δικαστικό έτος 2008−2009».
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ − ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Σήμερα 12 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00’
στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου συνήλθε, ύστερα από
νόμιμη πρόσκληση, η, κατά τα άρθρα 90 του Συντάγ−
ματος και 23 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, διοικητική ολομέ−
λεια στην οποία έλαβαν μέρος οι: Βασίλειος Νικόπου−
λος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Γεώργιος Σανίδας,
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αναστάσιος − Φιλητάς
Περίδης, Ηρακλής Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Καλαμίδας,
Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πά−
γου, Ελισάβετ Μουγάκου−Μπρίλλη, Δημήτριος Κανελλό−
πουλος, Ρένα Ασημακοπούλου, Κωνσταντίνος Κούκλης
− Εισηγητής, Ηλίας Γιαννακάκης, Γρηγόριος Μάμαλης,
Πλαστήρας Αναστασάκης, Διονύσιος Γιαννακόπουλος,
Εμμανουήλ Καλούδης, Ελένη Παναγιωτάκη, Αθανάσιος
Θεμέλης, Μάριος − Φώτιος Χατζηπανταζής, Γεώργιος Πε−
τράκης, Ιωάννης Ιωαννίδης, Ειρήνη Αθανασίου, Ιωάννης
− Σπυρίδων Τέντες, Λεωνίδας Ζερβομπεάκος, Σπυρίδων
Ζιάκας, Αλέξανδρος Νικάκης, Χαράλαμπος Ζώης, Δημή−
τριος Πατινίδης, Χαράλαμπος Παπαηλιού, Χαράλαμπος
Δημάδης, Αθανάσιος Κουτρομάνος, Θεοδώρα Γκοΐνη,
Βασίλειος Λυκούδης, Βασίλειος Κουρκάκης, Ελευθέριος
Νικολόπουλος, Γεώργιος Γιαννούλης, Ανδρέας Τσόλι−
ας, Ιωάννης Παπουτσής, Αθανάσιος Πολυζωγόπουλος,
Γεώργιος Χρυσικός, Ιωάννης Σίδερης, Νικόλαος Ζαϊ−
ρης, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Νικόλαος Λεοντής,
Βιολέττα Κυτέα, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ελένη Σπίτσα,
Ελευθέριος Μάλλιος, Γεωργία Λαλούση και Αντώνιος
Αθηναίος, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν
λοιποί Αντιπρόεδροι και Αρεοπαγίτες.
Παραστάθηκε ως γραμματέας της Ολομέλειας η
Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου
Πάγου Μηλιά Αθανασοπούλου.
Η Διοικητική Ολομέλεια, σε Συμβούλιο, ασχολήθηκε
με την κατάρτιση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά
των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος
2008 − 2009.
Ο Εισηγητής − Αρεοπαγίτης Κωνσταντίνος Κούκλης
πρότεινε όσα αναφέρονται στο διατακτικό.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του ν.1756/1988, όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 3 ν.3346/2005 «Με απόφαση
της Ολομέλειας σε συμβούλιο, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η σύνθεση των
τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου
Πάγου. Για την κατανομή λαμβάνονται υπόψη οι προτι−
μήσεις των Αντιπροέδρων και των Αρεοπαγιτών, όπως
και η αρχαιότητα τους, προκειμένου να υπηρετούν σε
κάθε τμήμα και αρχαιότεροι Αρεοπαγίτες. Κατά την κα−
τανομή μπορεί να ορίζονται για κάθε τμήμα και αναπλη−
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ρωτές Αρεοπαγίτες που υπηρετούν σε άλλα τμήματα.
Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μπορεί κατά τη διάρ−
κεια του δικαστικού έτους να συμπληρώνει τη σύνθεση
ορισμένων τμημάτων από άλλα τμήματα, εφόσον αυτό
επιβάλλεται από ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες. Η πράξη
αυτή του Προέδρου έχε 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 Κυβερνή−
σεως». Σε εκτέλεση της διατάξεως αυτής η Ολομέλεια
που συνήλθε σε συμβούλιο πρέπει να καταρτίσει τα
τμήματα για το δικαστικό έτος 2008 − 2009, με κατα−
νομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου. Η σύνθεση
των κατωτέρω τμημάτων θα συμπληρωθεί με τους ήδη
υπηρετούντες Αντιπροέδρους και τους Αντιπροέδρους
που θα προαχθούν για την κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων. Εξουσιοδοτεί δε τον Πρόεδρο να τοποθετήσει
αυτούς στα τμήματα και να προβεί στις αναγκαίες με−
τακινήσεις των Αρεοπαγιτών, εάν παραστεί ανάγκη. Αν
ευδοκιμήσει ενώπιον της Ολομέλειας προσφυγή εναντί−
ον ορισμένων νεοπροαχθέντων Αρεοπαγιτών, τη θέση
τους στο οικείο τμήμα θα λαμβάνουν εκείνοι των οποίων
οι προσφυγές θα γίνουν δεκτές.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Καταρτίζει τα τμήματα, με κατανομή σε αυτά των
μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2008−
2009, ως εξής:
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Α΄1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και οκτώ
Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Βασίλειος Ρήγας, 2) Δημήτριος
Δαλιάνης, 3) Διονύσιος Γιαννακόπουλος, 4) Ιωάννης −
Σπυρίδων Τέντες, 5) Γεώργιος Γιαννούλης, 6) Βασίλειος
Φούκας, 7) Γεώργιος Χρυσικός και 8) Νικόλαος Λεοντής,
Αρεοπαγίτες, ως μέλη του.
Α΄2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και
οκτώ Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, 2)
Ιωάννης Ιωαννίδης, 3) Χαράλαμπος Ζώης, 4) Αθανάσιος
Κουτρομάνος, 5) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 6) Ελένη
Σπίτσα, 7) Χαρίλαος Αγγελόπουλος και 8) Γεώργιος
Γεωργέλλης, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του.
Β΄1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και έξι
Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Αθανάσιος Θεμέλης, 2) Ειρήνη
Αθανασίου, 3) Ζήσης Βασιλόπουλος, 4) Βαρβάρα Κρι−
τσωτάκη, 5) Παναγιώτης Κομνηνάκης και 6) Νικόλαος
Πάσσος, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του.
Β΄2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ως πρόεδρος και έξι
Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Ηλίας Γιαννακάκης, 2) Μάριος−
Φώτιος Χατζηπανταζής, 3) Χρήστος Αλεξόπουλος, 4)
Αντώνιος Αθηναίος, 5) Γρηγόριος Κουτσόπουλος και 6)
Σαράντης Δρινέας, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του.
Γ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ως πρόεδρος και επτά
Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Ελισάβετ Μουγάκου−Μπρίλλη,
2) Αιμιλία Λίτινα, 3) Μίμης Γραμματικούδης, 4) Ιωάννης
Σίδερης, 5) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 6) Δημήτριος Μαζα−
ράκης και 7) Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτες, ως
μέλη του.
Δ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ως πρόεδρος και επτά

