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ΝΟΜΟΣ γΠΆΡΙΘ. 3816
Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών
προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επε
ξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και
άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α'
ργΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔργ ΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣγΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Άρθρο 1
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συνάψει
με πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων
για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή αγροτικούς
σκοπούς, δικαιούνται να ζητήσουν από τα ιδρύματα
αυτά και να επιτύχουν την υπαγωγή σε ρύθμιση των
συνολικών οφειλών από την κάθε σύμβαση δανείου ή
πίστωσης οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά
την 30.6.2007 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου. Αν η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, προϋπόθεση
για τη ρύθμιση είναι να υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφει
λή με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών. Από το
υπό ρύθμιση συνολικά οφειλόμενο ποσό αφαιρούνται
και διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκι
σμού, πλην των ήδη καταβληθέντων μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου. Το σύνολο της ληξιπρό
θεσμης οφειλής που υπάγεται σε ρύθμιση δεν μπορεί
να υπερβαίνει για κάθε σύμβαση το ένα εκατομμύριο
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ.
2. Η αποπληρωμή της κατά την προηγούμενη παρά
γραφο προκύπτουσας οφειλής πρέπει να έχει διάρκεια
ίση με αυτή που απομένει ή, σε περίπτωση σύμβασης
που έχει καταγγελθεί θα απέμενε μέχρι τη λήξη της
σύμβασης, προσαυξημένη κατά δύο έτη. Για ληξιπρό
θεσμη οφειλή από σύμβαση που έχει καταγγελθεί, η
διάρκεια της αποπληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρό
τερη από επτά έτη. Κατά τα δύο πρώτα έτη θα κατα
βάλλονται μόνο τόκοι και η εν συνεχεία αποπληρωμή

της οφειλής που έχει ρυθμισθεί θα γίνεται με ισόποσες
περιοδικές δόσεις, σύμφωνα με την περιοδικότητα του
εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση. Για ληξιπρό
θεσμες οφειλές από συμβάσεις ανοικτού ή αλληλόχρεου
λογαριασμού που έχουν καταγγελθεί, η αποπληρωμή
της οφειλής γίνεται κατ' αντιστοιχία προς τα παραπάνω
σε επτά έτη με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές
δόσεις. Οι πάσης φύσεως και με εκ του νόμου ημερομη
νία λήξεως ρευστοποιούμενες κινητές αξίες, που έχουν
δοθεί ως ενέχυρο, θα καλύπτουν την κατά παράγρα
φο 1 οφειλή, θα μειώνουν το ρυθμιζόμενο ποσό και θα
αναπροσαρμόζεται το ποσό των περιοδικών δόσεων. Ο
υπολογισμός των τόκων θα γίνεται, καθ' όλη τη διάρκεια
της ρύθμισης, με το συμβατικό επιτόκιο ενήμερης οφει
λής. Απόκλιση από τα παραπάνω επιτρέπεται μόνο αν
και τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Το σύνολο
των υφιστάμενων πάσης φύσεως εξασφαλίσεων και εγ
γυήσεων διατηρείται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
άλλη πρόσθετη πράξη ή διατύπωση.
3. Από την ψήφιση του παρόντος και μέχρι την 15.3.2010
η καταγγελία σύμβασης της παραγράφου 1 εξαιτίας λη
ξιπρόθεσμων οφειλών παράγει τα αποτελέσματά της
μόνο αν ο οφειλέτης δεν ζητήσει εντός ενός μηνός
από την κοινοποίηση της καταγγελίας την υπαγωγή σε
ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής σύμφωνα με την
παράγραφο 2. Η προθεσμία του ενός μηνός δεν αρχίζει
αν δεν ενημερωθεί ο οφειλέτης για το δικαίωμα αυτό.
4. Οφειλέτες από συμβάσεις της παραγράφου 1, των
οποίων οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά
την 1.1.2005 και μέχρι την 30.62007 δικαιούνται να ζητή
σουν και να επιτύχουν να υπαχθούν στη ρύθμιση σύμφω
να με τα παραπάνω, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί
μέχρι την 15.5.201 Ο ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό
της οφειλής που προκύπτει, χωρίς να υπολογίζονται
τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού, για τους οποίους
τηρείται χωριστός λογαριασμός. Αν ο οφειλέτης απο
πληρώσει το ήμισυ της οφειλής σύμφωνα με τη ρύθ
μιση, διαγράφονται οριστικά οι τόκοι υπερημερίας και
ανατοκισμού, πλην των ήδη καταβληθέντων μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Δεν επιτρέπεται η
καταγγελία της ρύθμισης, αν δεν υπάρχει καθυστέρηση
τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων.
5. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφει
λών των προηγούμενων παραγράφων υποβάλλονται
μέχρι τις 15.4.2010. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται
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ποποιήθηκε με την γΑ 8312/11/18/2009 (ΦΕΚ 1051 Β')
αντικαθίσταται και ως νέα ημερομηνία ορίζεται η 28η
Φεβρουαρίου 2010.
Γ. Χρηματοδότηση ΟΛΠ Α.Ε
Η εταιρεία επιτρέπεται να χρηματοδοτείται από εθνι
KOUς ή KOινOΤΙKOUς πόρους για την εξυπηρέτηση σκοπών
γενικού οικονομικού συμφέροντος μέσω του Προγράμ
ματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Οικονομικών προσδιορίζονται οι προϋ
ποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και
μνημονεύονται ειδικά κατ εφαρμογή ειδικής αποστολής
δημοσίου συμφέροντος οι σκοποί γενικού οικονομικού
συμφέροντος που δικαιολογούν την καταβολή της χρη
ματοδότησης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
Δ. Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 1 του άρθρου
1 του ν. 791/1978
Προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.
791/1978 εδάφιο δεύτερο, το οποίο έχει ως εξής:
«Τα αυτά ισχύουν και για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου
των παραπάνω εταιρειών.»
Ε. Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης πλωτών μουσείων ή
εκθεμάτων δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο
1. Εμπορικά πλοία ιστορικής σημασίας, που περιήλθαν
ή περιέρχονται λόγω δωρεάς στο Ελληνικό Δημόσιο,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του α.ν. 2039/1939
(ΦΕΚ 455 Α') με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως πλω
τά μουσεία ή εκθέματα, περιέρχονται στη διαχείριση
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
2. Η εγγραφή πλοίων της προηγούμενης παραγράφου
στα ελληνικά νηολόγια, καθώς και η διαγραφή τους από
αυτά σε περίπτωση διάλυσης ή ανακύκλωσής τους στο
τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, γίνεται με αίτηση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας. Για τα πλοία αυτά δεν καταβάλλονται κατά το
χρονικό διάστημα παραμονής τους υπό ελληνική σημαία,
φόροι (συμπεριλαμβανομένου του φόρου του ν. 27/1975
και εκτός του ΦΠΑ), εισφορές, τέλη ή δασμοί με την επι
φύλαξη των ισχυουσών σχετικών εθνικών και κοινοτικών
διατάξεων. ούτε απαιτούνται άλλες διατυπώσεις εκτός
από την έκδοση τελωνειακής διασάφισης εισαγωγής,
εγγράφου εθνικότητας και διορισμού αντικλήτου, αφού
προηγηθεί η έκδοση πιστοποιητικού καταμέτρησης. Όσον
αφορά στο ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
ΦΠΑ [ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α')], όπως ισχύουν.
3. Η μεταβίβαση της κυριότητας του πλοίου απαγο
ρεύεται Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του
πλοίου στο Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας
(Ι.Ι.Ε.Ν.), που συστάθηκε με το ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α')
ή σε άλλο φορέα που τελεί υπό την άμεση εποπτεία
του Ελληνικού Δημοσίου, αποκλειστικά και μόνο για
τη λειτουργία του ως πλωτού μουσείου ή εκθέματος,
ύστερα από έγκριση του γ πουργού Οικονομίας, Αντα
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του γ πουργού που
εποπτεύει τον φορέα στον οποίο γίνεται η παραχώρηση.
Για την παραχώρηση συνάπτεται σύμβαση που καταρ
τίζεται μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι
στικότητας και Ναυτιλίας και του Προέδρου του Δ.Σ.
του Ι.Ι.ΕΝ. ή του νομίμου εκπροσώπου του φορέα στον
οποίο γίνεται η παραχώρηση με τη σύμφωνη γνώμη και
του Υπουργού που εποπτεύει τον φορέα στον οποίο
γίνεται η παραχώρηση. Η σύμβαση περιέχει τους όρους,
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το χρονικό διάστημα της παραχώρησης και κάθε άλλο
σχετικό θέμα. Η συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία
του πλοίου ως μουσείου ή εκθέματος ανήκει σε αυτόν
προς τον οποίο παραχωρείται το πλοίο για το σκο
πό αυτόν και ουδεμία οικονομική υποχρέωση βαρύνει
τον κύριο του πλοίου. Ο κύριος του πλοίου μπορεί να
ζητήσει την άμεση απόδοσή του σε περίπτωση που
διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από το σκοπό της
ανάθεσης ή παραβίαση των όρων της σύμβασης.
4. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας ή το Ι.Ι.Ε.Ν. ή άλλος φορέας, στον οποίο το
πλοίο παραχωρήθηκε για τη λειτουργία του ως πλωτού
μουσείου ή εκθέματος, μπορεί να αναθέτει τη συντή
ρηση, διαχείριση και λειτουργία του πλοίου ως πλωτού
μουσείου ή εκθέματος σε ενώσεις προσώπων, σωματεία
ή άλλα μουσεία, που επιδιώκουν σKOΠOUς συναφείς με
το Ι.Ι.ΕΝ. και ιδίως την προβολή της ελληνικής ναυτικής
ιστορίας και παράδοσης. Η ανάθεση πραγματοποιείται
με σύμβαση που καταρτίζεται για τον ανωτέρω σκοπό
από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
ΝαυΤΙλίας ή, κατά περίmωση, από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. του Ι.Ι.Ε.Ν. ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
στον οποίο έχει παραχωρηθεί το πλοίο και τον νόμιμο
εκπρόσωπο της ένωσης προσώπων ή σωματείων ή μου
σείου, ύστερα από έγκριση του γ πουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του γ πουργού
που εποmεύει τον φορέα στον οποίο έγινε η παραχώ
ρηση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Η σύμβαση
περιέχει τους όρους, το χρονικό διάστημα της ανάθεσης
και κάθε άλλο σχετικό θέμα, η δε συντήρηση, διαχεί
ριση και λειτουργία του πλοίου ως πλωτού μουσείου
ή εκθέματος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Ο
κύριος του πλοίου ή και ο φορέας που προέβη στην
ανάθεση μπορεί να ζητήσει την άμεση απόδοση του
πλοίου σε περίmωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε
απόκλιση από το σκοπό της ανάθεσης ή παραβίαση
των όρων της σύμβασης.
5. Ο τόπος ελλιμενισμού του πλοίου - πλωτού μουσεί
ου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 12
Επανεισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός
πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων
για σοβαρές ασθένειες
1. α. Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων
περίθαλψης εγκρίνουν και εξοφλούν ιατρικές συνταγές
μόνο εφόσον αυτές περιλαμβάνουν φάρμακα που περι
έχονται σε κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευ
τικών ιδιοσκευασμάτων και μόνο για τις εγκεκριμένες
ενδείξεις, όπως αυτές καθορίζονται στην περίληψη χα
ρακτηριστικών του φαρμακευτικού προϊόντος.
β. rIG την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συ
μπλήρωση του καταλόγου εφαρμόζονται αντικειμενικά
κριτήρια, τα οποία καθορίζονται και εξειδικεύονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνι
κής Ασφάλισης, ΥΥείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων.
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γ. Ο κατάλογος του εδαφίου α' καταρτίζεται από
συνιστώμενη στον Ε.ο.φ. Ειδική Επιτροπή και εγκρίνεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινω
νικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο κατάλογος αναθεωρείται και συμπληρώνεται του
λάχιστον κατ έτος από την ίδια επιτροπή και με την
ίδια διαδικασία.
δ. Η Ειδική Επιτροπή του εδαφίου γ' συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού ΥΥείας και Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης, είναι εννεαμελής και αποτελείται από έναν
καθηγητή φαρμακευτικής του πανεπιστημίου (οποιασ
δήποτε βαθμίδας), έναν καθηγητή ιατρικής του πανε
πιστημίου (οποιασδήποτε βαθμίδας), έναν εκπρόσωπο
του Ε.ο.φ. (ιατρό ή φαρμακοποιό), που ορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, έναν εκπρόσωπο (ιατρό)
του Κεντρικού Συμβουλίου ΥΥείας (ΚΕ.Σ.Υ.), που ορίζεται
με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής αυτού, έναν
φαρμακοποιό με προϋπηρεσία άνω των πέντε ετών στο
Ε.Σ.γ., και από έναν εκπρόσωπο (ιατρό ή φαρμακοποιό)
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΓΑ, του OnAΔ και του ΟΑΕΕ, που
ορίζονται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων
αυτών.
Για καθένα μέλος ορίζεται αντίστοιχα και ο αναπλη
ρωτής του. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο
πρόεδρος της επιτροπής και ο αναπληρωτής του από
τους ως άνω καθηγητές nανεπιστημίου και ο γραμ
ματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του από
τους υπαλλήλους του Ε.Ο.Φ.. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών γγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οι
κονομικών ορίζεται η αποζημίωση των μελών της ειδικής
επιτροπής και του γραμματέα που κατά τις κείμενες
διατάξεις βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.ο.φ., κα
θώς και κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για τον τρόπο
διεξαγωγής των εργασιών της.
ε. Εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της
κοινής υπουργικής απόφασης του εδαφίου γ' του πα
ρόντος, οι ενδιαφερόμενοι παρασκευαστές και εισαγω
γείς φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, που δεν έχουν
συμπεριληφθεί στον κατάλογο, μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση συμπερίληψής τους ενώπιον της ειδικής επι
τροπής. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα στοιχεία
για την υποστήριξή της και οι αιτούντες καλούνται για
προφορική ανάπτυξη των ισχυρισμών τους ενώπιον της
ειδικής επιτροπής. Εντός τριάντα ημερών από την υπο
βολή της αίτησης η ειδική επιτροπή, εφόσον, με βάση
τα αντικειμενικά κριτήρια της παράγραφου 2, κρίνει το
αίτημα ως βάσιμο, καταρτίζει συμπληρωματικό κατά
λογο, που εγκρίνεται με τον τρόπο που ορίζεται στο
εδάφιο γ' του παρόντος.
στ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του υπ'
αυτού νομίμως εξουσιοδοτημένου οργάνου του φορέα
ασφάλισης, η οποία εκδίδεται εντός δέκα ημερών από
της υποβολής σχετικής αιτήσεως, μόνο σε εξαιρετικές
περιmώσεις εγκρίνεται η χορήγηση φαρμάκων που δεν
περιλαμβάνονται στον κατάλογο για την περίοδο θερα
πείας του ασθενούς. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν αιτι
ολογημένης έκθεσης ιατρού του αιτούντος και ύστερα
από γνώμη της ειδικής επιτροπής του εδαφίου γ' της
παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου.
ζ. Από τη δημοσίευση του καταλόγου του εδαφίου α'
της παρούσας παραγράφου του παρόντος νόμου καταρ

γείται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3457/2006.
Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α')
και του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'), καθώς
και οι κατ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικές αποφάσεις
εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης, εξακολουθούν να
εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπουν την κάλυψη
από το Δημόσιο και τους φορείς και κλάδους ασφάλισης
ασθενείας της δαπάνης των φαρμάκων που χορηγού
νται στους οικονομικά αδύνατους και ανασφάλιστους.
2. α. Οι εξωτερικοί ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι
στο Δημόσιο και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή
δυνάμει ειδικών διατάξεων δικαιούνται περίθαλψης μπο
ρούν να προμηθεύονται, τόσο από τα φαρμακεία των
κρατικών νοσοκομείων όσο και από τα ιδιωτικά φαρμα
κεία, χωρίς συμμετοχή τους στη δαπάνη, φαρμακευτικά
ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών, που
έχουν άδεια μόνο για νοσοκομειακή χρήση ή άδεια για
έναρξη χορήγησης στο νοσοκομείο και παρακολούθηση
από ειδικό ιατρό.
β. Τα ιδιωτικά φαρμακεία προμηθεύονται τα χορηγού
μενα κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου
φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα με τους ίδιους όρους
και στην ίδια τιμή που τα προμηθεύονται τα φαρμακεία
των κρατικών νοσοκομείων.
γ. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνι
κής Ασφάλισης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εγκρίνεται, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Φ.,
κατάλογος με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για
θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου. Με την ίδια διαδικασία ο εν λόγω
κατάλογος αναθεωρείται και συμπληρώνεται τουλά
χιστον κατ' έτος. Για τον προσδιορισμό του κόστους
λαμβάνεται υπόψη η χονδρική τιμή των ιδιοσκευασμά
των και η συσκευασία τους σε συνδυασμό με το κόστος
ημερήσιας θεραπείας. Ο τρόπος διαμόρφωσης της τιμής
διάθεσής τους από τα νοσοκομεία ή τα ιδιωτικά φαρ
μακεία καθορίζεται με αγορανομική διάταξη.
δ. Ο κατάλογος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εγκρίνεται
υπό την προϋπόθεση ότι περιέχονται οπωσδήποτε στον
κατάλογο των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων της προηγούμενης παραγράφου του
παρόντος άρθρου του παρόντος νόμου. Η ως άνω προϋ
πόθεση δεν απαιτείται για το διάστημα μέχρι την έκδοση
του πρώτου καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδιοσκευ
ασμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου του
παρόντος νόμου, για το οποίο διάστημα και μέχρι την
έκδοση του καταλόγου κατ εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, εξακολουθεί να ισχύει ο κατάλογος φαρμακευ
τικών ιδιοσκευασμάτων της κοινής υπουργικής απόφασης
ΔγΓ3α/ΓΗ151509/19.12.2008 (ΦΕΚ 2717 Β', 31.12. 2008).
ε. Το άρθρο 26 του ν. 2072(1992, όπως έχει αντικα
τασταθεί, καταργείται από τη δημοσίευση της κοινής
υπουργικής απόφασης του εδαφίου γ'της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 13
Μετάθεση ημερομηνίας σταδιακής αύξησης ορίου
ηλικίας για συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων
1. Τ ο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρα
γράφου 3 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α'),
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
όπως η περίπτωση αυτή έχει αντικατασταθεί με την
παράγραφο 1 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ
58 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τις μητέρες ανήλικων παιδιών, το ανωτέρω προ
βλεπόμενο όριο ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης
καταργείται σταδιακά, με την αύξηση αυτού κατά ένα
χρόνο, από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη
συμπλήρωση του προβλεπόμενου από το πρώτο εδάφιο
της περίπτωσης αυτής ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους
σύνταξης."
2. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8
του άρθρου 33 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α'), όπως αυτά
προστέθηκαν με την περίπτωση β' της παραγράφου 3
του άρθρου 144 του ν. 3655/2008, αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«Για τις μητέρες ανήλικων τέκνων, το όριο ηλικίας για
λήψη μειωμένης σύνταξης καταργείται σταδιακά, με
την αύξηση αυτού κατά ένα χρόνο από 1.1.2011 και για
κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλε
πόμενου για τη λήψη πλήρους σύνταξης ορίου ηλικίας.
Από 1.12013 και για κάθε επόμενο έτος, ο απαιτούμενος
χρόνος ασφάλισης αυξάνεται σταδιακά κατά εκατόν
πενήντα ημέρες μέχρι τη συμπλήρωση 6.000 ημερών
ασφάλισης.»

Άρθρο 15
Τελική διάταξη
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜοκΡΑΤιΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ

ΓΡ.

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΙΌΙ
ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ1.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤιΝον

Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΚΑΙ ΝΑ ΥΤIΛΙΑ1.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΥΗΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Μ. ΞΕΝΟΓIΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛον

ΑΓΡΟTlΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΔιΑΦΑΝΕΙΑ1.

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Άρθρο 14
Τροποποίηση του Π.δ. 260/2001
Στο Π.δ. 260/2001 επέρχεται η πιο κάτω τροποποί
ηση:
Στο άρθρο 1 παράγραφος α' στοιχείο Α' απαλείφεται
η φράση: «και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος το οποίο
θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του
έτους απογραφής".

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά
τους
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

