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Απόφαση διάθεσης 5ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσί−
ου επανέκδοσης (re−opening) στις 1.6.2007, με Δημό−
σια εγγραφή, και με ημερομηνία λήξης 20.8.2012.

Απόφαση διάθεσης 5ετών ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου επανέκδοσης (re−opening) στις 1.6.2007,
με Δημόσια εγγραφή, και με ημερομηνία λήξης
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Αναπροσαρμογή των παροχών που χορηγεί το Τα−
μείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου
(ΤΑΑΘΠ) στα μέλη του..............................................................
Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχο−
λών (ΕΠΑ.Σ.) ........................................................................................
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία το−
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κές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)......................................................................
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του άρθρου 48 του ν. 3518/2006. ......................................
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τους ειδικούς συνεργάτες του Δήμου Παρελίων. ..
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας Δήμου Ελλομένου Ν. Λευκάδας. ...........................
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της ατομι−
κής επιχείρησης ΠΡΙΦΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑ. ...............................
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εται−
ρείας «ΛΕΥΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ..............
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από την GOLUBEVA
ALBINA του Εβγκένι και της Όλγας...............................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από τον SHAMANIDI
AVTANDYL του ΙΒΑΝΕ και της Ευγενείας. ...............
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από την TEKHISHVILI
LUDMILA του Θεοδώρου και της Ελιζαβέτας........
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από τον PASENOV
ANDREI του Κωνσταντίνου και της Μαρίας. ..........
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από την ΜΑΝΑΕΝ−
ΚΟ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΛΑΜΠΙΪ και της Σοφίας.............
Τροποποίηση της παρ. 2 του αρθρ. 16 του Κανονι−
σμού Λειτουργίας Διοικήσεως και Παροχών του
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.
2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν
γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α΄/22.3.1994).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν.
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.»(ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του ν. 2579/1998.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999
(ΦΕΚ 16 Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).
7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου,
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ
207/Α΄/27.9.2000).
8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6.7.1998).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2515/1997 «Άσκη−
ση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού κ.λπ.» (ΦΕΚ
154 Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του
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ν. 2733/1999 «σύσταση νέας χρηματιστηριακής αγοράς
κ.λπ.» (ΦΕΚ 155/Α΄/1999).
10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Περί των
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».
11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός όρων,
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».
12. Την υπ’ αριθμ. 2/13482/0023Α΄/27.2.2007 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για την δι−
άθεση 5ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης
2.3.2007 μέσω δημοπρασίας και με ημερομηνία λήξης
20.8.2012.
13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών στους
Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών».
14. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α΄/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος « Κανονισμός λει−
τουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».
15. Το υπ’ αριθμ. 552/25.5.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.,
αποφασίζουμε:
Την διάθεση στις 1.6.2007, τίτλων με άνοιγμα (re−
opening) της αρχικής έκδοσης (2.3.2007) ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, 5ετούς διάρκειας και λήξης 20.08.2012.
Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγγρα−
φή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ,
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημε−
ρομηνία έκδοσης 2.03.2007 και λήξης 20.08.2012.
2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται
σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα
Ελλάδος.
3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ,
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 98.513 % της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που
διαμορφώθηκε στις 29 Μαΐου 2007, στη δημοπρασία
ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.
4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με
νεότερη απόφασή μας.
5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό
της αρχικής έκδοσης 4,10% ετησίως σταθερό για όλη
την διάρκεια των ομολόγων.
6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365
ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται
δεδουλευμένος.
Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η
20.8.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση.
β. Στις 1.6.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που

αφορούν το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 συμπεριλαμ−
βανομένης μέχρι 1.6.2007 μη συμπεριλαμβανομένης σε
ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.
γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει
από το βασικό επιτόκιο 4,10% επί το κλάσμα ημερών
91/365 και είναι ίση με 1,022192%. Έτσι οι δεδουλευμέ−
νοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι €
10,22.
7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική
τους αξία.
Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.
8) Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.
9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.
10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN Β, ο οποίος δεν
έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η
αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μία
από τις βασικές προϋποθέσεις για τη φοροαπαλλαγή.
Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα
− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι
από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων θα
αρχίσει την Τρίτη 29 Μαΐου 2007 και θα ολοκληρωθεί
την Πέμπτη 31 Μαΐου 2007.
2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:
Το Α.Φ.Μ. τους,
Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
Τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.,
Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
Το ποσό των ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να
εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000
Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ.
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.
Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δι−
αθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το
σύστημα των αύλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος
κατά την συνήθη διαδικασία.
4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.
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5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β
μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.
6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε Α
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα
κανονικά τοκομερίδια.
Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.
7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement)
θα γίνει στις 1 Ιουνίου 2007, ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης της 2.3.2007.
8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους
φορείς θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί
προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών
0,04%.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου
Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Aριθμ. Φ.959.3/3/499535 Σ. 3239
(2)
Αναπροσαρμογή των παροχών που χορηγεί το Ταμείο
Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ)
στα μέλη του.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 75 και 87 του α.ν. 1324/1949 (ΦΕΚ Α΄ 326)
«Περί προστασίας και αποκατάστασης των αναπήρων
πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου», όπως αυτά
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 21 του ν. 1043/1980 (ΦΕΚ
Α΄ 87) και το άρθρο 13 του ν. 1680/1987 (ΦΕΚ Α΄ 7).
β. Του άρθρου 25 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35/954).
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυ−
νας, Διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και
άλλες διατάξεις».
γ. Του π.δ. 363/1997 (ΦΕΚ Α΄ 241/1997) «Διατήρηση
Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί των
ΝΠΔΔ».
δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 246717/3.3.2006 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά−
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θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 274).
3. Το υπ’ αριθμ 1022/4/2.5.2007 πρακτικό ΔΣ/ΤΑΑΘΠ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού αλλά στον προϋπολογισμό του ΤΑΑ−
ΘΠ, ύψους 7.197.345 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τις
πιστώσεις που έχουν αναγραφεί στον ΚΑΕ 0632 και
0635, του Π/Υ 2007, αποφασίζουμε:
5. Την αναπροσαρμογή των παρακάτω παροχών που
χορηγεί το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πο−
λέμου (ΤΑΑΘΠ), ως εξής:
α. Της οικονομικής ενίσχυσης, λόγω γάμου, σε αδελ−
φές και θυγατέρες αναπήρων και θυμάτων πολέμου, σε
δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) ανά δικαιούχο.
β. Της οικονομικής αρωγής (πρώην λουτροθεραπείας),
των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου, σε τετρα−
κόσια εβδομήντα ευρώ (470 €) ανά δικαιούχο.
6. Τα παραπάνω ποσά ισχύουν από τη δημοσίευση της
απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 56645/Γ2
(3)
Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών
Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1, περίπτωση α΄
του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευ−
τεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 146Α΄).
2. Τη γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που πε−
ριλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 12/4.5.2006 πράξη του Συ−
ντονιστικού Συμβουλίου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών
Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)
1. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
2. Εργαλειομηχανών CNC
3. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών
Κεντρικής Θέρμανσης
4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
5. Αμαξωμάτων
6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
7. Κτιριακών Έργων
8. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
9. Αργυροχρυσοχοϊας
10. Επιπλοποιίας
11. Κεραμικής − Πηλοπλαστικής
12. Ψηφιδογραφίας − Υαλογραφίας
13. Συντήρησης Έργων Τέχνης − Αποκατάστασης
14. Ξυλογλυπτικής − Διακοσμητικής Επίπλου
15. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
16. Αγροτικών Μηχανημάτων

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17. Αμπελουργίας − Οινοτεχνίας
18. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων − Αρχιτεκτονική Τοπίου
19. Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών
20. Δενδροκομίας
21. Ζωοτεχνίας
22. Γαλακτοκομίας − Τυροκομίας
23. Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
24. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
25. Βοηθών Φυσιοθεραπευτών
26. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
27. Βοηθών Φαρμακείων
28. Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
29. Αισθητικής Τέχνης
30. Κομμωτικής Τέχνης
31. Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών
32. Μαγειρικής Τέχνης
33. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Aριθμ. 56647/Γ2
(4)
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και
ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ει−
δικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1 του ν. 3475/2006
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146
Α΄).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
1. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία το−
μέα στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε δεκαπέντε (15).
2. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία
τμήματος ειδικότητας στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται
σε δέκα (10).
3. Αν στην πόλη λειτουργεί ένα μόνο ΕΠΑ.Λ. ο ελάχι−
στος αριθμός μαθητών των παραγράφων 1 και 2 καθο−
ρίζεται σε δώδεκα (12) και οκτώ (8) αντίστοιχα.
4. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία
τμήματος ειδικότητας στις Α΄ και Β΄ τάξεις ΕΠΑ.Σ. κα−
θορίζεται σε δέκα (10).
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το
επιβάλλουν, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφε−
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιο−
λογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, να ορίζεται και κατώτερος αριθμός μα−
θητών από τους προβλεπόμενους στις προηγούμενες
παραγράφους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Aριθμ. Φ10041/13133/584
(5)
Καθορισμός συνεπειών για τους συμβολαιογράφους από
τη μη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3α του άρ−
θρου 48 του ν. 3518/2006.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 48 του
ν.3518/2006 (ΦΕΚ Α΄ 272) «Αναδιάρθρωση των κλάδων
του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και ρύθμιση άλλων θεμά−
των αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας.»
2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (Β΄ 513) «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων».
4. Το π.δ/γμα 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουρ−
γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο
Υπουργείο Εργασίας».
5. Το πδ/γμα 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το π.δ/γμα 77/30.4.2007 (Α΄ 92) «Διορισμός Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
7. Την υπ’ αριθμ. 4237/25.4.2007 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου Νομικών.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄
98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ταμείου Νομικών,
αποφασίζουμε:
1. Σε περίπτωση μη εφαρμογής από το συμβολαιο−
γράφο των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της παρ.
3α του άρθρου 48 του ν. 3518/2006 και κατ’ επέκταση,
της μη απόδοσης του οφειλόμενου πόρου στο Ταμείο
Νομικών ή της απόδοσης αυτού μετά τη σύνταξη της
συμβολαιογραφικής πράξης, εκτός από τις συνέπειες
που προβλέπονται από το ν.δ. 4114/1960, επιβάλλεται
πρόστιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, το
οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του οφειλόμενου
πόρου.
Εφόσον πρόκειται για ποσά από τη μη απόδοση του
οφειλόμενου πόρου ή απόδοση αυτού μετά τη σύνταξη
της συμβολαιογραφικής πράξης, που υπερβαίνουν τις
εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ταμείου δύναται να επιβάλλει πρόστιμο μεγαλύτερο
του προαναφερόμενου. Σε περίπτωση νέου ελέγχου
και υποτροπής, το πρόστιμο καθορίζεται σε ποσοστό
τουλάχιστον 40%.
Επί τρίτης και κάθε περαιτέρω υποτροπής, το ανωτέ−
ρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10% τουλάχιστον.
Σε περιπτώσεις δικαιοπραξιών, για τις οποίες υπάρχει
εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση καταβολής
των σχετικών πόρων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τα−
μείου, με αιτιολογημένη απόφαση, δύναται να απαλλάξει
το συμβολαιογράφο από την υποχρέωση καταβολής
προστίμου ή και να επιβάλει πρόστιμο μικρότερο από
αυτό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου. Για τις πράξεις αυτές θα αποφασίζει το

