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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/51246 /0022 (1)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/38756/0022/24.5.1999 

απόφασης «Καθορισμός ειδικής πρόσθετης αμοιβής 
του προσωπικού της Γραμματείας της Αρχής Προστα−
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (ΦΕΚ 1265/
Β/18.6.1999) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2/3153/0022/4.6.2006 (ΦΕΚ 489/Β/18.4.2006) απόφαση.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 10 του ν. 2472/1997 

(ΦΕΚ 50/Α/97) «Προστασία του ατόμου από την επε−

ξεργασία δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα» όπως η 
παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του 
άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/08.04.1999),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3051/2002 
(ΦΕΚ 220/Α/20.9.2002) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συ−
ναφείς ρυθμίσεις»

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α/22.4.2005),

4. Την υπ’ αριθμ. 2/38756/0022/24.5.1999 απόφαση «Κα−
θορισμός ειδικής πρόσθετης αμοιβής του προσωπικού 
της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ 1265/Β/18.6.1999) όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 2/3153/0022/4.06.2006 
(ΦΕΚ 489/Β/18.4.2006),

5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 
50/Α/97), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 7 του 
άρθρου 34 του ν. 2915/2001 (ΦΕΚ 109/Α/29.5.2001) και τα 
άρθρα 27 έως 29 του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/28.6.2006) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του ν. 2472/1997, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 13 του 
ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/8.4.1999), το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 
του ν. 3051/2002 τα άρθρα 2 και 5 του π.δ. 207/1998 (ΦΕΚ 
164/Α/15.7.1998) «Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 
σύσταση οργανικών θέσεων», από τις οποίες προκύπτει 
ότι α) όλοι οι υπάλληλοι της Γραμματείας της Αρχής 
μέχρι και την κατηγορία Π. Ε. έχουν ιδιαιτέρως αυξημένα 
και πολυσχιδή καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της 
εργασίας τους σε ξένες γλώσσες λόγω συμμετοχής της 
Αρχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, β) οι υπάλληλοι 
του Τμήματος Ελεγκτών της Γραμματείας της Αρχής 
αποτελούν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό κατά 
την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3051/2002 
και τα τυπικά προσόντα διορισμού τους είναι υπέρτερα 
των αντίστοιχων προσόντων που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 
39/Α/5.3.2001) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του 
άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/9.12.2003) και 
γ) τα τυπικά προσόντα διορισμού των λοιπών υπαλλή−
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λων μέχρι και την κατηγορία Δ.Ε. είναι υπέρτερα των 
αντίστοιχων προσόντων που προβλέπονται στο π.δ. 
50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέ−
σεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α/5.3.2001), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του 
ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/09.12.2003)

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 
2129.93.

7. Την ανάγκη αύξησης της αποδοτικότητας και παρα−
γωγικότητας των υπαλλήλων της Αρχής σε συνδυασμό 
με τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες,

8. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/Β/),

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του άρθρου 1 της 
απόφασης αυτής προκαλείται πρόσθετη για το τρέχον 
οικονομικό έτος 2008 δαπάνη ποσού ύψους εβδομή−
ντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (75.480,00) 
ευρώ, το οποίο και θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Αρχής Προ−
στασίας Ε.Φ. 17−610 ΚΑΕ 0289» Λοιπές αποζημιώσεις» 
και πρόσθετη ετήσια δαπάνη για το επόμενο έτος το 
ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα 
(150.960,00) ευρώ για το σύνολο του υπηρετούντος προ−
σωπικού της Αρχής Προστασίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/38756/0022/24.5.1999 
απόφαση «Καθορισμός ειδικής πρόσθετης αμοιβής του 
προσωπικού της Γραμματείας της Αρχής Προστασί−
ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (ΦΕΚ 1265/
Β/18.6.1999), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 
2/3153/0022/4.6.2006 απόφαση (ΦΕΚ 489/Β/18.4.2006) 
και χορηγούμε μηνιαίως ειδική πρόσθετη αμοιβή στους 
υπαλλήλους της Γραμματείας της Αρχής ως εξής:

1. Στον Διευθυντή Γραμματείας της Αρχής Προστασί−
ας Δεδομένων, το ποσό των χιλίων πενήντα (1050,00) 
ευρώ

2. Στους Προϊσταμένους των τμημάτων Ελεγκτών 
και Διοικητικού−Οικονομικού το ποσό των οκτακοσίων 
(800,00) ευρώ

3. Στους Προϊσταμένους Γραφείων του Τμήματος Ελε−
γκτών το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ

4. Στους υπαλλήλους − ελεγκτές του Τμήματος Ελε−
γκτών το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ

5. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επικοινωνίας το 
ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ

6. Στον εκκαθαριστή αποδοχών (με τον νόμιμο ανα−
πληρωτή του) το ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ

7. Στους Προϊσταμένους Γραφείων των Τμημάτων Επι−
κοινωνίας και Διοικητικού−Οικονομικού το ποσό των 
επτακοσίων (700) ευρώ

8. Στο προσωπικό κατηγορίας ΠΕ το ποσό των επτα−
κοσίων (700,00) ευρώ,

9. Στο προσωπικό κατηγορίας TE το ποσό των επτα−
κοσίων (700,00) ευρώ

10. Στο προσωπικό κατηγορίας ΔΕ το ποσό των εξα−
κοσίων τριάντα (630,00) ευρώ

11. Στο προσωπικό κατηγορίας ΥΕ το ποσό των εξα−
κοσίων τριάντα ευρώ (630,00) ευρώ.

Άρθρο 2

Η ειδική πρόσθετη αμοιβή δεν καταβάλλεται σε απο−
σπώμενους υπαλλήλους σε άλλες υπηρεσίες ή όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιου−
λίου 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. Οικ. 4730/209/Φ.17.1 (2)
Καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παρα−

γωγής προϊόντων αρτοποιίας και διαδικασίας αδει−
οδότησης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 
και της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 3526/2007 «πα−
ραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συ−
ναφείς διατάξεις».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α).

2. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19Α) «Συγχώνευση Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 
122/2004 (ΦΕΚ 85Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού».

3. Του π.δ. 121/10.3.2004 (ΦΕΚ 84Α) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» και το π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35Α) 
«Διορισμός Μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

4. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96Α) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 396/1989 
(ΦΕΚ 172Α ) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας», του 
π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99Α) «Συμπλήρωση και τροποποίη−
ση του π.δ. 396/1989 και του π.δ. 396/1988» και το π.δ. 
182/2005 (ΦΕΚ 230Α).

5. Του π.δ. 206 (ΦΕΚ 232Α/19.9.2007) «Ορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

6. Της υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/8.11.2007 Κοινής του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Απόφασης 
(ΦΕΚ 1982/B/9.10.2007) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώρ−
γιο Βλάχο».

7. Της υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 21348/17.10.2007 – Υ281/ 
17.10.2007 Κοινής του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης Απόφασης (ΦΕΚ 449 ΥΟΔΔ/18.10.2007) σχε−
τικά με το Διορισμό του Γενικού Γραμματέα στη Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

8. Του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία 
βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαί−
σιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

9. Του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24Α όπως διορθώθηκε από το 
ΦΕΚ 34Α) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποι−
ίας και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 
2 παρ. 3 και άρθρου 20 παρ. 11 και 12 αυτού.
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Β. Την από 24.12.2007 εισηγητική έκθεση της υπηρε−
σίας μας σχετικά με τον καθορισμό της δυναμικότητας 
παραγωγής κλιβάνων κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προ−
ϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται η δυναμικό−
τητα παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας για κάθε τύπο 
κλιβάνου και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
του ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων 
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ορίζονται 
ως:

1. «Αεροθερμικός Κλίβανος»: είναι ο κλίβανος στον 
οποίο η έψηση των προϊόντων αρτοποιίας γίνεται με 
βεβιασμένη κυκλοφορία θερμού αέρα στο θάλαμο έψη−
σης.

Οι αεροθερμικοί κλίβανοι χαρακτηρίζονται από τον 
όγκο έψησης, προς τον οποίο και συναρτάται η παρα−
γωγική δυναμικότητα.

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι κλίβα−
νοι:

1.1 Με καρότσι, περιστρεφόμενο, όπου τα προϊόντα 
αρτοποιίας περιστρέφονται κατά την διάρκεια της έψη−
σης, ή σταθερό.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο όγκος έψησης (V) ισού−
ται με:

V = α * β * Η, όπου
H: το ωφέλιμο ύψος του καροτσιού (χωρίς τις ρόδες), 

σε μέτρα (μ), και
α & β: το μήκος και το πλάτος αντίστοιχα της βάσεως 

του καροτσιού, σε μ.
1.2 Με σταθερά ράφια.
Στην ανωτέρω περίπτωση, ο όγκος έψησης (V) ισού−

ται με:
V = α * β * Η, όπου α, β, Η είναι οι εσωτερικές διαστά−

σεις του κλιβάνου, σε μ.
2. «Κλίβανος Επιφανείας»: είναι ο κλίβανος που δεν 

εντάσσεται στην ανωτέρω κατηγορία των αεροθερμι−
κών κλιβάνων.

Οι κλίβανοι επιφανείας χαρακτηρίζονται από την 
επιφάνεια έψησης, προς την οποία και συναρτάται η 
παραγωγική δυναμικότητα.

Η συνολική επιφάνεια έψησης (S) ισούται με: 
S = α * β * ν, όπου α και β το μήκος και το πλάτος 

αντίστοιχα της πλάκας έψησης, σε μ και ν ο αριθμός 
ορόφων του κλιβάνου.

3. «Δυναμικότητα παραγωγής κλιβάνου»: Η μέγιστη 
δυνατή ποσότητα προϊόντων αρτοποιίας που παράγεται 
κατά την εικοσιτετράωρη λειτουργία ενός κλιβάνου. 
Η δυναμικότητα παραγωγής κλιβάνου εκφράζεται σε 
kg/24ωρο.

4. «Συντελεστής Παραγωγικής δυναμικότητας (Σ.Π.Δ) »: 
Η μέγιστη δυνατή παραγόμενη ποσότητα προϊόντων αρ−

τοποιίας, ανά μονάδα επιφάνειας έψησης (τ.μ.) ή όγκου 
έψησης (κ.μ.), ανάλογα με την κατηγορία του κλιβάνου 
και για 24ωρη λειτουργία του κλιβάνου.

Άρθρο 3

Καθορισμός Δυναμικότητας Παραγωγής Κλιβάνων

1. Καθορίζουμε για όλους τους τύπους κλιβάνων που 
ανήκουν σε μία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες κλι−
βάνων, Συντελεστή Παραγωγικής Δυναμικότητας (Σ.Π.Δ.) 
ως εξής:

1.1 Κλίβανοι Αεροθερμικοί: Σ.Π.Δ. = 1.100 kg/κ.μ /24ωρο 
1.2 Κλίβανοι Επιφανείας: Σ.Π.Δ . = 220 kg/τ.μ. /24ωρο 
2. Η δυναμικότητα παραγωγής ενός κλιβάνου μιας επι−

χείρησης αρτοποιίας προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τη 
συνολική επιφάνεια έψησης του κλιβάνου σε τ.μ, εφόσον 
πρόκειται για κλίβανο επιφανείας, ή τον όγκο έψησης σε 
κ.μ, εφόσον πρόκειται για αεροθερμικό κλίβανο, επί τον 
αντίστοιχο, για κάθε κατηγορία κλιβάνου, Σ.Π.Δ.

Άρθρο 4

Έκταση εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για κλιβάνους των δρα−
στηριοτήτων των περιπτώσεων β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του 
άρθρου 1 του νόμου 3526/2007, που ιδρύονται, επεκτεί−
νονται ή εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου αυτού, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό για 
την αντικατάσταση κλιβάνων ή / και την επέκταση των 
δραστηριοτήτων επιχειρήσεων που λειτουργούσαν κατά 
τη δημοσίευση του ως άνω νόμου.

2. Αιτήματα επιχειρήσεων που έχουν υποβληθεί στην 
αδειοδοτούσα αρχή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 
3526/2007 και αφορούν την εγκατάσταση (ίδρυση), με−
τεγκατάσταση, επέκταση ή / και εκσυγχρονισμό των 
παραπάνω δραστηριοτήτων, εξετάζονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

3. Η παρούσα απόφαση δεν έχει εφαρμογή σε δρα−
στηριότητες επιχειρήσεων που αφορούν την παραγω−
γή τυρόπιτας, μπουγάτσας, πεϊνιρλί, πίτσας, ντόνατς ή 
άλλων παρεμφερών προϊόντων.

4. Από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής 
παύουν να ισχύουν παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις 
καθορισμού παραγωγικότητας διαφόρων τύπων κλιβά−
νων και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση 
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 5

Διαδικασία αδειοδότησης

Για τη χορήγηση της άδειας ή της ειδικής δήλωσης 
των δραστηριοτήτων των περιπτώσεων β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ 
του άρθρου 1 του νόμου 3526/2007 ακολουθείται η διαδι−
κασία και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέ−
πονται στην Υπουργική Απόφαση Φ15/7815/615/2005 (ΦΕΚ 
542/Β) ή στην Απόφαση Φ15/7816/616/2005 (ΦΕΚ 542/Β), 
καθώς και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση12710/860/
Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026/Β) και επιπλέον:

1. Για την εγκατάσταση νέων κλιβάνων, βεβαίωση του 
κατασκευαστή του κλιβάνου, στην οποία θα βεβαιώ−
νονται η κατηγορία και ο τύπος του κλιβάνου, όπου 
προβλέπεται, καθώς και οι παραγωγικές διαστάσεις του 
κλιβάνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 
της παρούσης, ή
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2. Για την εγκατάσταση μεταχειρισμένων κλιβάνων, 
για τους οποίους δεν είναι εφικτή η προσκόμιση της 
ως άνω βεβαίωσης του κατασκευαστή του κλιβάνου, 
θα προσκομίζεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 της αιτούσης επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγικές διαστάσεις του 
κλιβάνου θα ελέγχονται με επιτόπιο έλεγχο της Αδει−
οδοτούσας Αρχής και στη χορηγούμενη άδεια ή ειδική 
δήλωση θα αναγράφονται η κατηγορία και ο τύπος του 
κλιβάνου, οι παραγωγικές του διαστάσεις καθώς και η 
δυναμικότητα παραγωγής όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αποδοχής των 
καθηκόντων υπεύθυνου αρτοποιίας ή εγκατάστασης 
περάτωσης έψησης, υπογεγραμμένη αντίστοιχα από 
τον υπεύθυνο αρτοποιίας ή τον υπεύθυνο της εγκατά−
στασης περάτωσης έψησης, στην οποία θα δηλώνεται 
η ανάληψη των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 
3 του ν. 3526/2007 και ότι αναπτύσσουν την εν λόγω 
δραστηριότητα μόνο στη συγκεκριμένη εγκατάσταση 
αρτοποιίας ή περάτωσης έψησης αντίστοιχα.

Στις παραπάνω δηλώσεις θα επισυνάπτονται αντίστοι−
χα οι σχετικές πράξεις ορισμού υπεύθυνου αρτοποιίας 
ή εγκατάστασης περάτωσης έψησης, εκ μέρους του 
αρμόδιου οργάνου της επιχείρησης ή βεβαιώσεις για 
τον ορισμό του υπεύθυνου από το νόμιμο εκπρόσωπο 
της επιχείρησης.

Οι ως άνω δηλώσεις και οι πράξεις ορισμού υπευθύ−
νου αρτοποιίας ή εγκατάστασης περάτωσης έψησης 
κατατίθενται στην αρμόδια εκ του νόμου υπηρεσία. Το 
όνομα των εν λόγω υπευθύνων αναγράφεται σε ειδική 
πινακίδα, η οποία αναρτάται υποχρεωτικώς σε εμφανές 
σημείο του καταστήματος.

4. Για τον έλεγχο των προσόντων του υπεύθυνου 
αρτοποιίας, ο οποίος είναι πλήρους απασχόλησης, θα 
προσκομίζονται κατά περίπτωση:

4.1 Δίπλωμα διετούς επαγγελματικής σχολής αρτο−
ποιίας και πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον ενός έτους 
σε επιχείρηση αρτοποιίας, η οποία θα αποδεικνύεται 
με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλι−
σης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού 
Οργανισμού ή

4.2 Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών ειδι−
κευμένου εργάτη επιχείρησης αρτοποιίας, η οποία θα 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων εν−
σήμων ασφάλισης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου 
Ασφαλιστικού Οργανισμού, ή

4.3 Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε επι−
χείρηση αρτοποιίας, με την παροχή υπηρεσιών παρα−
γωγικού χαρακτήρα ως:

4.3.1 οικογενειακού συνεργάτη, συνδεόμενου με α΄ ή 
β΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με 
τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του αρτοποιείου. Τόσο 
ο βαθμός συγγένειας όσο το είδος και η διάρκεια των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών θα βεβαιώνονται με Υπεύθυ−
νη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης του αρτοποιείου,

Ειδικότερα, η εν λόγω προϋπηρεσία που θα διανύεται 
μετά την 1.1.2009 θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε βεβαίωσης 
του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού.

4.3.2 εταίρου επιχείρησης αρτοποιίας, όπως θα προ−
κύπτει από επικυρωμένο καταστατικό της επιχείρησης 

και, όσον αφορά μεν στο είδος των παρερχομένων 
υπηρεσιών, θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν. 1599/1986 του ίδιου του εταίρου, καθόσον δε αφορά 
στη διάρκεια της προϋπηρεσίας, αυτή θα αποδεικνύεται 
με την προσκόμιση, είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλι−
σης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού 
Οργανισμού.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
      Αριθμ. Υ4α/43619 (3)
Μετατροπή θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Νοσοκο−

μείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθηνών 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 (παρ. 1) του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).
β) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−

συγχρονισμός του ΕΣΥ, Οργάνωση των Υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165).

γ) Του άρθρου 11 (παρ. 1) και του άρθρου 6 του ν. 
2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συ−
στήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37).

δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄).

ε) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 25).

στ) Του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α/1986).

ζ) Του π.δ/τος 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδι−
ότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πρά−
ξεων» (ΦΕΚ 70/Α/2004).

η) Του π.δ/τος 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ/γμα 299/2000 
(ΦΕΚ 240/Α/2000).

θ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιή−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.




