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Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189    
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e-mail : diefpar@ika.gr                           

Αθήνα,  28 Αυγούστου 2014   
 
Αριθ.  Πρωτ.   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Σ40/167          ΑΡ.:53 
 
ΠΡΟΣ: 
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΟΠΣ  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Επιχ/κή Ομάδα Παροχών 
Πατησίων 12 
Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ 
2.Από ένα αντίγραφο  σε κάθε 
υπάλληλο των υπηρεσιών Συντάξεων 
και Εσόδων 

 
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 59 του ν. 4277/2014, περί μη 
συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών 
ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.» 
 
Σχετ: α) Τα με αρ. πρωτ. Σ40/303/3.12.2012, Σ40/59/11.3.2013 Γενικά Έγγραφα. 
           β) Η με αριθ. 9/2014 εγκύκλιος 
           γ) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.16600/1162/8.8.2014 έγγραφο της Γενικής    

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 1. Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθ. 59 του ν. 4277/2014 (Φ.Ε.Κ. 156/τ. 
Α’/1.8.2014 «Νέο ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας –Αττικής και άλλες διατάξεις.», σύμφωνα με 
την οποία, ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν. 
3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν.  
3526/2007 καθώς και των νόμων 3746/2009 άρθ. 75, 3762/2009 άρθ. 32 και 3518/2006 άρθ. 
69, είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των 
προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, χωρίς να  συνυπολογίζεται στο 
ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 
του ν. 3996/2011. 
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2.Κατόπιν των ανωτέρω, συμπληρώνοντας τις οδηγίες της εγκυκλίου 9/2014, σας 

επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου για τον προσδιορισμό του ανωτάτου ορίου 
αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, όπως ισχύει για κάθε έτος, δεν θα συνυπολογίζεται 
ο χρόνος που έχει διανυθεί στις εισοδηματικές ενισχύσεις: 

• του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 
3660/2008.{ΦΕΚ 78/τ. Α’/7.5.2008(Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις 
Νάουσας)},  

• του άρθ. 23 του ν. 3526/2007{ΦΕΚ 24/τ.Α’/9.2.2007(Βιομηχανία 
Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.)},  

• του άρθ. 75 του ν. 3746/2009 {ΦΕΚ. 27/τ. Α’/16.2.2009(Κλωστήρια Πρεβέζης 
Α.Ε.)},  

• του άρθ. 32 του ν. 3762/2009 {ΦΕΚ. 75/τ.Α’/15.5.2009(Συνεταιριστικά 
Λιπάσματα Α.Ε.)}και  

• του άρθ. 69 του ν. 3518/2006 {ΦΕΚ. 272/τ.Α’/21.12.2006(ΝΑΥΣΙ  Α.Ε.) 
 

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που τυχόν είχε συνυπολογιστεί κάποιος από τους 
ανωτέρω χρόνους στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου 
πλασματικού χρόνου των διατάξεων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 και για το λόγο αυτό 
είχε απορριφθεί η αίτηση συνταξιοδότησης, θα πρέπει να ανακληθούν οι σχετικές 
αποφάσεις (βλ. Γ.Ε. Σ82/2/18.3.2014, σ. 3 «έχει συντελεστεί μεταβολή της νομοθεσίας που δεν 
ελήφθη υπόψη κατά τα χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης»), έπειτα από αίτηση – όχληση 
των ενδιαφερομένων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης πλασματικού 
χρόνου θα πρέπει να εκδοθούν νέες αποφάσεις συνταξιοδότησης με έναρξη την 
ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης. 

Κατ’ επέκταση, στις ανωτέρω περιπτώσεις, μετά την έκδοση των αποφάσεων 
αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και εφόσον η υπηρεσία αδυνατεί να εκδώσει εντός της 
νόμιμης προθεσμίας οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, θα πρέπει να χορηγηθεί 
προσωρινή σύνταξη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης(Γ.Ε. 
Σ00/87/16.11.2012), υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει κάποια από τις αρνητικές 
προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθ. 38 του ν. 3996/2011. 
 
 
Συν/κά: 2 σελίδες Φ.Ε.Κ.(4901, 4943) 
 

                                                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                               ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                            
                                                                                    ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
 

 

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                      & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 156
 1 Αυγούστου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4277
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής

και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ 1ο
ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ − ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Ορισμός και περιεχόμενο του νέου Ρυθμιστικού 

Σχεδίου Αθήνας − Αττικής

1. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας−Αττικής (εφεξής νέο 
ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων 
πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των 
προγραμμάτων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως 
αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική 
οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλ−
λοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Πεδίο εφαρμογής του νέου ΡΣΑ είναι το σύνολο 
της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και 
η νήσος Μακρόνησος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

3. Το νέο ΡΣΑ διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για 
την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής 
στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής, κοινωνικής και 
χωροταξικής πολιτικής. Περιλαμβάνει κατευθύνσεις και 
ρυθμίσεις που ενισχύουν και συμπληρώνουν τον εθνικό 
αναπτυξιακό προγραμματισμό για την Αττική και που 
αφορούν στον προσδιορισμό του ρόλου της στο εθνικό 
επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

Οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ αναφέρονται κυρίως:
α) στην κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση του χώ−

ρου,
β) στη χωροταξική δομή και οργάνωση των δραστη−

ριοτήτων,
γ) στην προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυ−

σικού και αστικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
πολιτιστικών πόρων,

δ) στη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και 
υποδομών μεταφορικής, τεχνικής, διοικητικής και κοι−
νωνικής υποδομής,

ε) στην πολεοδομική οργάνωση,
στ) στην πολιτική γης,
ζ) στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέ−

ροντος ή ειδικών προβλημάτων,
η) στο συντονισμό των μελετών και προγραμμάτων 

που έχουν σχέση με το ΡΣΑ και ιδίως στο σχεδιασμό 
παρεμβάσεων μητροπολιτικής σημασίας,

θ) στο συντονισμό με τα περιφερειακά πλαίσια των 
όμορων περιφερειών.

4. Το νέο ΡΣΑ επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερει−
ακού Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής, σύμφωνα με την 
παρ. 8α του άρθρου 6 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142).

5. Με Προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρό−
ταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, 
ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ορ−
γανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), εξειδικεύ−
ονται και διευκρινίζονται οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ.

Άρθρο 2
Χρονική διάρκεια

Το νέο ΡΣΑ στηρίζεται σε προβολές πληθυσμιακών 
και οικονομικών μεγεθών και αναπτυξιακών προβλέψε−
ων με χρονική διάρκεια έως και το έτος 2021. Για την 
εφαρμογή του νέου ΡΣΑ δεν προβλέπονται ενδιάμεσες 
προγραμματικές περίοδοι. Η προσέγγιση των στόχων, 
η προώθηση των πολιτικών, καθώς και ο ρυθμός και η 
έκταση υλοποίησης των προβλεπόμενων ρυθμίσεων 
παρακολουθούνται με σταθερά μέσα από το σύστη−
μα κριτηρίων, με βάση τις περιγραφόμενες στα άρθρα 
35, 36, 37, 39 του παρόντος διαδικασίες, λαμβάνοντας 
τα αναγκαία οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα για τη 
βελτίωση των επιδόσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 3
Στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ

Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ εντάσσονται 
στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής αναπτυξια−
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4943

τας σε εθνικό επίπεδο. Η εθνική στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, μετά από γνώμη της Επιτροπής «Φύση 2000» 
της κ.υ.α. 33318/3028/11.12.1998 (Β΄ 1289), ανά δεκαπέντε 
έτη. Στην εθνική αυτή στρατηγική περιλαμβάνεται και 
αναλυτικό σχέδιο δράσης, το οποίο επικαιροποιείται 
ανά πενταετία.»

Άρθρο 59

To άρθρο 21 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Στην παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 
3863/2010 και το άρθρο 40 του ν. 3996/2011, προστίθεται 
τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενί−
σχυση του άρθρου 13 του ν. 3460/2006, ως τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 11 του ν. 3660/2008, του ν. 3526/2007, 
καθώς και των νόμων 3746/2009 άρθρο 75, 3762/2009 
άρθρο 32 και 3518/2006 άρθρο 69 είναι χρόνος πραγμα−
τικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλή−
ρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης 
σύνταξης δίχως να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο 
αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου του άρθρου 40 
του ν. 3996/2011.»»

Άρθρο 60

Στο ν. 3937/2011 προστίθεται νέο άρθρο 19α ως ακο−
λούθως:

« Άρθρο 19α
Εθνική Επιτροπή για την Αποτροπή

της Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων
Οργανισμών

1. Συστήνεται άμισθη Εθνική Επιτροπή για την Αποτρο−
πή της Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργα−
νισμών (ΓΤΟ) στην Ελλάδα, η οποία εισηγείται προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων και Υγείας, τις πολιτικές για την ανά−
σχεση της καλλιέργειας ΓΤΟ και τα τυχόν απαιτούμενα 
εθνικά μέτρα απαγόρευσης της καλλιέργειας των ΓΤΟ. 
Η Επιτροπή είναι ενδεκαμελής και αποτελείται από:

(α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως συντονιστή 
της Επιτροπής,

(β) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(γ) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής 
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,

(δ) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος της Βουλής,

(ε) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο τής Επιτροπής 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,

(στ) τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής,

(ζ) τον Γενικό Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής,
(η) τον Γενικό Διευθυντή Γεωργικών Εφαρμογών και 

Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων,

(θ) τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Ποιό−
τητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας,

(ι) έναν εκπρόσωπο μίας από τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στα 
θέματα των ΓΤΟ,

(ια) έναν εκπρόσωπο της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
οριζόμενο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνι−
κών Πανεπιστημίων.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωτές όλων 
των μελών της Επιτροπής. Οι αναπληρωτές των μελών 
των περιπτώσεων (γ), (δ), (ε), (ι) και (ια) της προηγούμε−
νης παραγράφου υποδεικνύονται από τους φορείς που 
υποδεικνύουν και τα αντίστοιχα τακτικά μέλη.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατόν να ορίζεται κάθε 
λεπτομέρεια αναγκαία για τη συγκρότηση, τη λειτουρ−
γία και το έργο της Επιτροπής.»

Άρθρο 61
Τροποποίηση των νόμων 4015/2011 (Α΄ 210)

και 2810/2000 (Α΄ 61)

1. Το άρθρο 1 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Άρθρο 1 − Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:
α) Μητρώο είναι η συμβατική ή ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων, η οποία ενημερώνεται και επικαιροποιείται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα,

β) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) είναι: 
αα) οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), ββ) οι Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

γ) Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι κάθε αγροτικός 
συνεταιρισμός, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2810/2000.

δ) Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ): Οι Αγρο−
τικοί Συνεταιρισμοί συνιστούν μεταξύ τους Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

ε) Δημοπρατήριο είναι μια συμβατικά ή ψηφιακά οργα−
νωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της 
οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε 
ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγμα−
τεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση 
της τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις 
και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και δια του 
Δημοπρατηρίου.

στ) «Καλάθι της Περιφέρειας» είναι το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση υπη−
ρεσιών και υποδομών σχετικά με την τυποποίηση, την 
πιστοποίηση, την εμπορία και τις εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων της Περιφέρειας.»

2. Το άρθρο 2 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Άρθρο 2 − Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

1. Για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣΟ 
και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (ΔΟ), συνιστά−
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