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Αρ. Φύλλου 1135
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός του τύπου των συμβάσεων μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού
στην ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, της διαδικασίας απόδοσης
των τελών, του τρόπου τήρησης και μεταβίβασης
ειδικού λογαριασμού αποθεματικού κεφαλαίου
του ΕΠ .....................................................................................................
1
Τροποποίηση της Φ.80000/οίκ.32115/2009/28−12−2011
απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Ένταξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ» (ΦΕΚ Β΄ 3010/29−12−11) ............... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ/Α.15/3/4050/327
(1)
Καθορισμός του τύπου των συμβάσεων μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού στην
ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, της διαδικασίας απόδοσης των τε−
λών, του τρόπου τήρησης και μεταβίβασης ειδικού
λογαριασμού αποθεματικού κεφαλαίου του ΕΠ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 58 παρ. 3 και 59 παρ. 2 του Ν. 3982/11
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα−
τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρη−
ματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ Α΄98).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ Α΄96) «Σύσταση
και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»,
του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ Α΄172), «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως το τελευταίο τροπο−
ποιήθηκε με τα Π.Δ. 342/1990 (ΦΕΚ Α΄135), 189/95 (ΦΕΚ
Α΄ 99), του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄261) και

της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ Α΄147) Υπουργικής
Απόφασης.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2010 «Ανακατανομή των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄64) και του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ
Α΄107) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ……….».
6. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθμ. Y13/24−11−2011 Απόφαση Πρωθυπουρ−
γού (Β΄2740) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
8. Την υπ’ αριθμ. 37721/22−8−2011 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών η οποία
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 278−8−2011 με την οποία
διορίζεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών ο Αθανάσιος Ξηρός.
9. Τη υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/Οικ.16745/02−12−2009 (ΦΕΚ 512/
ΥΟΔΔ/07−12−2009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας σχετικά με το διορισμό του Αλέξανδρου Φούρλα στη
θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
10. Την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Φ2/Οικ.
1386/22/09−02−2011 (ΦΕΚ Β’ 335) «Μεταβίβαση δικαιώ−
ματος υπογραφής εγγράφων «με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού…», όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική
απόφαση με αρ. πρωτ. Φ2/Οικ.4363/51/19−04−2011 (ΦΕΚ
Β΄ 884).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ
Α΄2).
12. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
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13. Το Ν. 25/1975 (ΦΕΚ Α΄ 74) Περί υπολογισμού και
τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών
καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων.
14. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) Για την ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το
άρθρο 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ.»
Β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του κράτους, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
O τύπος της σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα ή μέρους αυτών με μετα−
βίβαση ανάλογου μέρους των εισπραχθέντων τελών
που αντιστοιχούν στις ανατιθέμενες υπηρεσίες στην
ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού είναι το
ιδιωτικό έγγραφο, υπόδειγμα του οποίου προσαρτάται
στην παρούσα.
Τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να συμπληρώνουν τη
σύμβαση στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας που δι−
έπει τη λειτουργία των Δήμων και των Επιχειρηματικών
Πάρκων.
Άρθρο 2
Στo πλαίσιo της σύμβασης ο Δήμος υποχρεούται να
αποδίδει στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ κατά περίπτωση, μέρος ή
το σύνολο των συνεισπραχθέντων από τη ΔΕΗ ή άλλο
πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των εισπρα−
χθέντων απευθείας από τον ίδιο το Δήμο, ανταποδο−
τικών τελών, στο αναλογούν μέρος της ανατιθέμενης
στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ με τη σύμβαση υπηρεσίας.
Τα εισπραχθέντα τέλη που αναλογούν στους υπό−
χρεους καταβολής που βρίσκονται εντός του ΕΠ θα
αποδίδονται στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ, μέσα στο πρώτο δε−
καήμερο από την είσπραξή τους από το Δήμο, βάσει
σχετικής εκκαθαριστικής δήλωσης, η οποία θα πρέπει
να διαβιβάζεται στην ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ, αφαιρούμενης
της παρακράτησης του άρθρου 9 του Ν. 25/1975 από
τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας, που σχετίζεται
με το δικαίωμα είσπραξης.
Άρθρο 3
Καθορίζουμε τη δημιουργία εφάπαξ αποθεματικού
κεφαλαίου για την κάλυψη των αναγκών διοίκησης
και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου σε πο−
σοστό τουλάχιστον 1% επί της αξίας κτήσης του
οικοπέδου, το οποίο θα καταβάλλεται ταυτόχρονα
με την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης γης
και θα κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό, το πε−
ριεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται σε τραπεζι−
κό λογαριασμό που τηρείται σε χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα. Ο εν λόγω ειδικός λογαριασμός, στον οποίο
κατατίθεται επίσης τυχόν πλεόνασμα από τα ποσά
που προκύπτουν από την εισφορά σε χρήμα κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 παράγραφος 6 του
Ν.3982/2011, μεταβιβάζεται στην ΕΔΕΠ σύμφωνα με
το άρθρο 58 του ιδίου νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφαση και το παράρτημα το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης δημοσι−
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ
μετά την δημοσίευση της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ……………............
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
(ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ)
ΣΤΗΝ ΕΑΝΕΠ (Ή ΕΔΕΠ) …….............
ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Στην ………….. (έδρα τ………………) σήμερα στις …… του μηνός
………….. του έτους ……….., μεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ
Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δήμος ……………» που
εδρεύει στ.. ………………. (οδός ……………………….) και εκπροσωπεί−
ται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσης από τον
κ. ………………. του ………., κάτοικο Δήμου ……………, οδός ………………,
που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή
της παρούσης συμβάσεως με απόφαση του ………….. σύμ−
φωνα με το υπ’ …………………..……….
ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Της Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ανάπτυ−
ξης Επιχειρηματικού Πάρκου ……………..» ή «Εταιρείας Διαχεί−
ρισης Επιχειρηματικού Πάρκου ……………», που εδρεύει στο
………. (οδός ………………….) και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την
υπογραφή της παρούσης από τον/την κ. ………………. του ……….,
κάτοικο Δήμου ……………, οδός …………, που είναι ειδικά εξουσι−
οδοτημένος για την υπογραφή της παρούσης συμβάσεως
με απόφαση του ………….. σύμφωνα με το υπ’ ……………….
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα
εξής :
I. Ο Δήμος ………………… του Νομού ……………………. στα διοι−
κητικά όρια του οποίου εμπίπτει το Ε.Π. …………. παρέχει
στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στο χώρο του ΕΠ
υπηρεσίες (λ.χ. καθαριότητα, φωτισμός κοινοχρήστων
χώρων και συλλογή απορριμμάτων) μέχρι σήμερα, όπως
τις παρέχει και στις λοιπές περιοχές που υπάγονται στα
διοικητικά του όρια.
Με την παρούσα, αναθέτει προς την ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ, την
παροχή προς τα εγκατεστημένα εντός του ΕΠ νομικά
και φυσικά πρόσωπα των εξής υπηρεσιών…………………(αν−
αφέρονται ενδεικτικά: καθαριότητα των κοινόχρηστων
χώρων του ΕΠ, αποκομιδή απορριμμάτων από τα εγκα−
τεστημένα στο ΕΠ νομικά ή φυσικά πρόσωπα, μετα−
φορά και εναπόθεση των απορριμμάτων σε νόμιμους
χώρους εναπόθεσης ή σε εγκαταστάσεις διαχείρισης ή
σε σταθμούς μεταφόρτωσης ανάλογα με τα οριζόμενα
στην παρούσα σύμβαση), με τους ακόλουθους όρους
και συμφωνίες:
Ο Δήμος, ύστερα από την υπ’ αριθμ..…… απόφαση του
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, αναθέτει προς την
ΕΑΝΕΠ………./ΕΔΕΠ ……………., αφενός την υποχρέωση να
παρέχει στα εγκατεστημένα εντός ΕΠ νομικά και φυ−
σικά πρόσωπα τις υπηρεσίες ………………. (όπως αναλυτικά
αναφέρονται ανωτέρω), κατά τα προβλεπόμενα στην
με αριθμό …………… απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ….), με την οποία
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΠ, αφετέρου
δε μεταβιβάζει το ανάλογο μέρος των ανταποδοτικών
τελών που υποχρεούνται να καταβάλλουν τα εγκατε−
στημένα στο ΕΠ ν.π και φ.π. και αντιστοιχεί στο κόστος
παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά το μετα−
βιβαζόμενο τμήμα αυτών.
ΙΙ. Η ΕΑΝΕΠ………/ΕΔΕΠ……….., {όπως αυτό καθορίστηκε με
την υπ’ αριθμ. ……………………. Κοινή απόφαση των Υπουργών
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ
/ ) και υπάγεται στα Διοικητικά όρια του Δήμου…………...
του Νομού ………, }έχει οριστεί (φορέας ίδρυσης και ανά−
πτυξης του ΕΠ………….)/(φορέας διοίκησης και διαχείρισης
του ΕΠ ……………..) και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση
αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 58 §
2 του Ν.3982/2011.
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας, τα συμβαλλό−
μενα μέρη αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις
και δικαιώματα:
Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση:
• Να παρέχει στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες ως προς τον τρόπο χρέωσης των σχετιζό−
μενων με την παραχωρηθείσα αρμοδιότητα δημοτικών
τελών (κατάλογος ηλεκτροδοτούμενων επιχειρήσεων,
έκταση σε τ.μ. ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, ύψος
συντελεστή επιβαλλόμενων τελών κλπ) και γενικότε−
ρα να παρέχει οποιαδήποτε άλλη οδηγία ή εγκύκλιο
προς τον σκοπό της ομαλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης.
• Να αποδίδει στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ κατά περίπτωση,
μέρος των συνεισπραχθέντων από τη ΔΕΗ ή άλλο πά−
ροχο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εισπραχθέντων
απευθείας από τον ίδιο το Δήμο, ανταποδοτικών δημο−
τικών τελών, στο αναλογούν μέρος της ανατιθέμενης
υπηρεσίας ή το σύνολο κατά περίπτωση .
• Τα εισπραχθέντα απευθείας από το Δήμο καθώς
και τα αποδιδόμενα σε αυτόν μέσω της ΔΕΗ ή άλλου
παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας (αν υπάρχει) ποσά από
το τέλος ……….. θα αποδίδονται στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ, μέσα
στο πρώτο δεκαήμερο από την είσπραξή τους από το
Δήμο, βάσει σχετικής εκκαθαριστικής δήλωσης, η οποία
θα πρέπει να διαβιβάζεται στην ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ,
αφαιρούμενης της παρακράτησης του άρθρου 9 του
Ν. 25/1975 από τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας,
που σχετίζεται με το δικαίωμα είσπραξης.
• Να προβαίνει στην χρέωση δημοτικών τελών ανά τε−
τραγωνικό μέτρο στεγασμένης ή μη επιφάνειας για τους
υπόχρεους που βρίσκονται εντός του Ε.Π., λαμβάνοντας
υπόψη τη ρητή πρόβλεψη της παρ.3 του Άρθρου 58 του
Ν.3982/2011.
Η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση
να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη
υλοποίηση της ανατιθέμενης σε αυτήν με την παρού−
σα σύμβαση υπηρεσίας και ειδικότερα, αναλόγως του
είδους της υπηρεσίας
• Να εξασφαλίσει την καθαριότητα των κοινόχρη−
στων χώρων του ΕΠ ή/και την αποκομιδή, μεταφορά,
ανακύκλωση και διάθεση των παραγόμενων από τις
εγκατεστημένες επιχειρήσεις στερεών αποβλήτων στις
προβλεπόμενες από τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρι−
σης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) νόμιμα λειτουργού−
σες εγκαταστάσεις, καταβάλλοντας και το αντίστοιχο
κόστος.
• Να διαθέσει όπου απαιτείται το κατάλληλο προ−
σωπικό και την ηλεκτρολογική /μηχανολογική υποδο−
μή, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια παροχή της
ανατιθέμενης υπηρεσίας.
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• Να καταβάλλει στη ΔΕΗ, ή τον εκάστοτε εναλλα−
κτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, τις δαπάνες
ρεύματος των κοινόχρηστων χώρων του ΕΠ που θα
προκύψουν συνεπεία της τυχόν ανατιθέμενης σε αυτήν
υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού. Στο πλαίσιο της υπηρεσί−
ας αυτής η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ βαρύνεται με τη δαπάνη που
απαιτείται για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφω−
τισμού στους κοινόχρηστους χώρους του ΕΠ.
• Να παρακολουθεί (ελέγχει) σε τακτά χρονικά δια−
στήματα την ορθή εκτέλεση των εργασιών που προκύ−
πτουν από την αναληφθείσα υποχρέωση, συνεπεία της
ανατιθέμενης σε αυτήν υπηρεσίας.
• Να επιτρέπει τη διενέργεια αυτοψιών από τις αρμό−
διες υπηρεσίες του Δήμου στο χώρο του Ε.Π., προκειμέ−
νου να ελέγχεται η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων
εκ μέρους των υπόχρεων, αναφορικά με την έκταση και
το είδος ή τη χρήση των ακινήτων τους.
• Nα συνεργάζεται με τον Δήμο προκειμένου να καθο−
ριστεί το ύψος των τελών που θα εισπράττονται κατά
τα ανωτέρω για την κάλυψη του κόστους παροχής της
υπηρεσίας για την προβλεπόμενη χρήση.
Στην περίπτωση που ανατίθεται μέρος της υπηρεσίας
στην ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, τα εισπραχθέντα τέλη που απο−
δίδονται σε αυτήν αποτελούν ανάλογο ποσοστό των
συνολικά εισπραχθέντων.
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Διαφορές που τυχόν θα ανακύψουν μεταξύ των συμ−
βαλλομένων και θα αφορούν στην ερμηνεία και την
εφαρμογή της παρούσης συμβάσεως ή σε ενδεχόμενα
κενά αυτής, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα
των Δικαστηρίων ….. (Έδρα του Ε.Π.).
Η παρούσα σύμβαση είναι δυνατόν να συμπληρώνεται ή
να τροποποιείται μόνον κατόπιν εγγράφου συμφωνίας των
συμβαλλομένων μερών, απαγορευόμενου οποιουδήποτε άλ−
λου αποδεικτικού μέσου ακόμη και της επαγωγής όρκου.
Σε περίπτωση καταργήσεως ή συγχωνεύσεως ή με−
ταβολής των διοικητικών ορίων του αντισυμβαλλόμενου
Δήμου, στη σύμβαση υπεισέρχεται αυτοδίκαια ο Δήμος
που περιλαμβάνει τα όρια του Ε.Π. Στις παραπάνω περι−
πτώσεις, πάντως, τα μέρη μπορούν να καταγγείλουν τη
σύμβαση εγγράφως.
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της…………… και
η διάρκειά της ορίζεται δεκαετής, κατόπιν δε συμφωνί−
ας των συμβαλλόμενων μερών μπορεί να παρατείνεται
κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα.
Η παρούσα σύμβαση κοινοποιείται στη Δ/νση Χωρο−
θεσίας και Περιβάλλοντος της Γ. Γ. Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Γ. ΡΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την εξασφάλιση ομαλής και χρηστής εκτέλεσης
της παρούσας σύμβασης καθορίζεται ποινική ρήτρα
ύψους ……% επί του μηνιαίως αποδιδόμενου ποσού, την
οποία τα μέρη συνομολογούν ως δίκαιη και εύλογη και
ανταποκρινόμενη στο προσήκον μέτρο και η οποία
καταπίπτει υπέρ του συμβαλλομένου που θίγεται από
την παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας, θεω−
ρούμενων όλων ουσιωδών. Η παράβαση αυτή συνεπάγε−
ται, εκτός από την κατάπτωση της ποινικής ρήτρας, τη
μετά από έγγραφη καταγγελία του θιγόμενου μέρους,
μονομερή λύση της παρούσας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Σε πίστωση των παραπάνω συμφωνηθέντων συντά−
χθηκε το παρόν σε δύο πρωτότυπα, υπογράφηκε ακο−
λούθως από τους εδώ αναφερόμενους νόμιμα εξου−
σιοδοτημένους εκπροσώπους και κάθε συμβαλλόμενο
μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο αντίγραφο.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για το Δήμο
(Υπογραφή & Σφραγίδα)
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Για την ΕΑΝΕΠ (ή ΕΔΕΠ)
(Υπογραφή & Σφραγίδα)
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ.80000/οικ. 5511/439
(2)
Τροποποίηση της Φ.80000/οίκ. 32115/2009/28−12−2011 από−
φασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έντα−
ξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας
των ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ»
(ΦΕΚ Β΄ 3010/29−12−11).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. Ββ παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν.3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 110/11−11−2011 «Διορισμός
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 266/1989 «Οργανισμός του
ΙΚΑ» (ΦΕΚ Α΄ 127), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 154/2006 «Οργανισμός
του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(ΟΑΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 167).
5. Τις διατάξεις του ν. 4169/61 « Περί Οργανισμού Γε−
ωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)» (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 52/2001 «Οργανισμός Πε−
ρίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 41), όπως
ισχύει.
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ80000/οίκ.32115/
2009/28−12−2011 «Ένταξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ
στον ΕΟΠΥΥ» (ΦΕΚ Β’3010).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Τροποποιούμε τις δύο τελευταίες παραγράφους της
Φ.80000/οίκ. 32115/2009/28−12−2011 απόφασης, ως εξής:
«Η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας,
της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και της Ευ−
ρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) θα
ασκείται από τους οικείους φορείς κοινωνικής ασφά−
λισης.
Όσον αφορά τους ασφαλισμένους του Δημοσίου και
του ΤΥΔΚΥ, η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων
ασθενείας θα ασκείται από τις κατά τόπους Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ (πρώην Τομέα Υγείας
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).»
Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ.80000/οίκ.32115/2009/28−12−
2011 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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