ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

/ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
((Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο μόνο
Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης

1. Η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 2676/1999 (Α 1), περί της ακρόασης του ασφαλισμένου πριν από

την έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης αίτησης για την απονομή σύνταξης, δεν εψαρμόζεται στις
περιπτώσεις αιτήσεων για απονομή σύνταξης που υποβάλλονται σύμψωνα με τη διαδικασία του άρθρου
17 του ν. 4670/2020 (Α 43), περί του ψηψιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας απονομής σύνταξης.
2. Η παρ. 1 εψαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

Αθήνα, 20 Μαίου 2022
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών»

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στοιχεία επικοινωνίας: Αλέξανδρος Λεοντόπουλος Βαμβέτσος, Συνεργάτης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηλ.: 210 3368 354, ειτιίΙ: Ιθοπο@γΙιοο.οΓιι
-

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοϋέτησης
οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύμισης:
ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
-

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
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ΕΠ ΕΝΔΥΤΙ ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Τομέας νσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρηοκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομαΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥποΘέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & ΜεταΦορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η ((Ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Σύμψωνα με το άρθρο 46 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), πριν από την έκδοση διοικητικής
πράξης ατιόρριψης αίτησης ασψαλισμένου για την απονομή σύνταξης, η αρμόδια
υπηρεσία των ασψαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, οψείλει να καλεί τον θιγόμενο ασψαλισμένο σε
ακρόαση (παρ. 1). Για την άσκηση του δικαιώματός του ο ασψαλισμένος καλείται να
εκθέσει τις απόψεις του μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής
πρόσκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή άπρακτης παρέλευσης του πιο πάνω χρόνου,
Θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί το δικαίωμα (παρ. 3). Η συγκεκριμένη διάταξη,
σύμψωνα με την αιτιολογική της έκθεση, αποσκοπεί στο να κατοχυρώσει την
κοινωνική ασψάλιση όχι μόνο με ουσιαστικές αλλά και με διαδικαστικές ρυθμίσεις,
προκειμένου να «επιτευχθεί αποτελεσματική και δικαιότερη λειτουργία στη
διοικητική διαδικασία που Θα κατοχυρώνει την άμεση συμμετοχή του
ασψαλισμένου στη διαδικασία λήψης της απόψασης [συνταξιοδότησης] και Θα
δημιουργεί εμπιστοσύνη του ασψαλισμένου προς τον Ασψαλιστικό Φορέα».
Με το άρθρο 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), θεοιτίοτηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, καθώς Επίσης και η ηλεκτρονική έκδοση της
απόψασης συνταξιοδότησης. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί ένα αποψασιστικό
βήμα προς την κατεύθυνση μίας εμβληματικής διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, όπως
ο ψηψιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής συντάξεων. Σύμψωνα με
την αιτιολογική έκθεση του ν. 4670/2020, «[ηΙ ενοποίηση της βάσης των
ασψαλιοτικών δεδομένων επιτρέπει την ψηψιοποίηση όλων των λειτουργιών της
κοινωνικής ασψάλισης και συνεπακόλουθα την εύκολη διαχείρισή της. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, αντιμετωπίζεται το ισχυρό έλλειμμα εμπιστοσύνης των ασψαλισμένων
που διέπονται από διαρκή ανησυχία για τη διαδικασία απονομής της σύνταξης.
Εκσυγχρονίζεται, εξορθολογίζεται και βελτιώνεται η διαδικασία από το στάδιο της
αίτησης έως το στάδιο της έκδοσης συνταξιοδοτικής απόψασης. Επιτυγχάνεται η
άμεση και ταυτόχρονη απονομή όλων των παροχών (κύριας σύνταξης, επικουρικής
σύνταξης και εψάπαξ) και θεσπίζεται η διαδικασία ψηψιακής απονομής σύνταξης
που αποσκοπεί ν’ αποτελέσει εμβληματική μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση
αψενός της αναβάθμισης λειτουργίας του [Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασψάλισης] ε-Ε.Φ.Κ.Α. και αψετέρου της ελαχιστοποίησης του
απαραίτητου χρόνου για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που
απαιτούνται για την απονομή και επί τω τέλει της συνεισψοράς στη σταδιακή
εδραίωση ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου.)>.
Από τη στιγμή που η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 προέβλεψε μια νέα
υποβολής
και επεξεργασίας των αιτήσεων
διαδικασία ηλεκτρονικής
συνταξιοδότησης, την οποία περιγράψει διεξοδικά και η οποία δεν περιλαμβάνει
στάδιο ιτροηγούμενης ακρόασης, η ρητή κατάργηση της διαδικασίας αυτής

προτείνεται Προκειμένου να μην καταλείπεται πεδίο αμιβολίας ως προς την
τηρητέα εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του θ-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικασία.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποτελεί
πρόβλημα, διότι προκαλεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έκδοση
συνταξιοδοτικών αποψάσεων επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά.

3.

Ποιους Φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Αψορά τον -Ε.Φ.Κ.Α.
συνταξιοδότησης.

και τους ασψαλισμένους που

υποβάλλουν αίτηση

Η αναγκαιστητα της αξισλσγσυμενης ρυθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Ε1
ΟΧΙ 1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο μόνο: Άρθρο 46 ν. 2676/1999 (Α’ 1), άρθρο 17 ν. 4670/2020 (Α’ 43).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού

διατάγματος, υπουργικής
απόψασης ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής
προσέγγισης της υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση περισσότερων
ανθρώπινων_και υλικών_πόρων;

Διότι δεν υπάρχει
εξουσιοδότηση.

σχετική

νομοθετική

Διότι η αλλαγή διοικητικής πρακτικής ή
ερμηνευτικής προσέγγισης δεν είναι δυνατή
χωρίς νομοθετική ρύθμιση.

5.

Συναψείς Πρακτικές

ΝΑΙ

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς Πρακτικές;

Ι

ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε.

ή του ΟΟΣΑ:

ί) σε όργανα της Ε.Ε.:

ί) σε διεθνείς Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι:

Η εκκαθάριση σημαντικού αριθμού εκκρεμών
αιτήσεων συνταξιοδότησης.

11) μακροπρόθεσμοι:

Η ταχεία έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων
κατά τρόπο αξιόπιστο.

Ξ.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
ΆρΟ’ρο
Ι

Στόχος
την
αξιολογούμενη
Με
ρύθμιση καταργείται ρητώς, για τις
διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, το στάδιο
προηγούμενης ακρόασης, το οποίο προβλέπει το άρθρο 46 του
ν. 2676/1999. Το άρθρο 46 του ν. 2676/1999 προβλέπει ότι,
όταν πρόκειται να εκδοθεί απορριπτική απόψαση επί της
αίτησης συνταξιοδότησης, καλείται ο ασψαλισμένος να
υποβάλει, εντός μηνός, τις απόψεις του. ‘Ομως η διάταξη του
άρθρου 17 του ν. 4670/2020 προέβλεψε μια νέα διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής και επεξεργασίας των αιτήσεων
συνταξιοδότησης, την οποία περιγράψει διεξοδικά και η οποία
δεν περιλαμβάνει τέτοιο στάδιο.
Η ρητή κατάργηση της διαδικασίας αυτής αποσκοπεί στην άρση
τυχόν ερμηνευτικών αμψιβολιών.
Άλλωστε, σύμψωνα με παγία νομολογία του Συμβουλίου της
δεν απαιτείται εν προκειμένω στάδιο
Επικρατείας,
προηγούμενης ακρόασης, καθώς:
α) η Διοίκηση δρα κατόπιν αίτησης του δισικούμενου και η
αίτηση εξετάζεται βάσει των στοιχείων που έχει υποβάλει ο
ίδιος, οπότε Οεωρείται ότι ο διοικούμενος έχει εκψράσει τις
απόψεις του με την υποβολή της αίτησης (ΣτΕ 867/1993,
383/2006, 3349/20 11, 3811/2012, 12 12/2015),
β) η απόψαση επί της αίτησης συνταξιοδότησης εκδίδεται με
βάση αντικειμενικά δεδομένα και προϋποθέσεις μη
συνδεόμενες καθ’ οιονδήποτε τρόπο με υποκειμενική
συμπεριψορά του αιτούντος (ΣτΕ 162/2009, 4254/2009,
44/2010, 1505/2010,
423/2016) και
γ) η πράξη

1685/2013,

συνταξιοδότησης

1309/2014, 41-42/2014,
εκδίδεται

αρμοδιότητα (ΟλΣτΕ 530/2003, ΣτΕ 4918/2012).

κατά

δέσμια

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓ’ΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αττοδοτικότητο /
ιιποτελεσματ κότητα

Χ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία!
διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / τωιστική ατιοτίμηση:
Η αξιολοούμενη ρύιμιση αναμένεται να συμόάλει οτην επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής συντάξεων, η
οποία με τη σειρά της ια δώσει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να μειώσει το απόεμα εκκρεμών συντάξεων και
να κατα8άλει σημαντικό μέρος από τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του (οττοτ5).

19.

Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΜιΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
ΕντΙ μέρωσ-η
εκτταίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΙ·ΙΣ

Χ

Χ

Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση

Χ

Κόστος

συμμετοχής
στη νέα

ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική αιτοτίμηση:

Δεν αναμένεται Κόστος από τις αξιολοούμενες ρυιμίσεις άλλο από αυτό που συνδέεται με την Ενημέρωση
των υπαλλήλων και των δισικούμενων νια το περιεχόμενο των διατάξεων και τη διαχείριση της αλλανής.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΊ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ι

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ι
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανοώριση /
εντοπισμος
κινδύνου

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμιοης
κινδύνων

Αλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κοτά
την υλοποίηση
της_ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε Ν ΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 17, άρθρο 20 παρ. 2 και άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος.

ι.

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Ι

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

:ι

ή συμψωνιών

Άρθρο Ι του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕίΔΑ.).

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία_& όασικό περιεχόμενο_απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π
28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής Ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα Ευρωπαϊκά
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

Αθήνα, 20 Μαίου 2022
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ΓΕΝΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμ. 145 / 10 / 2022
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών
μετασχηματισμών»
Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέπεται ότι δεν Οα ακολουθείται η
διαδικασία προηγούμενης ακρόασης ασφαλισμένου (άρθρο 46 ν.2676/1999)
στις περιπτώσεις αιτήσεων για την απονομή σύνταξης που υποβάλλονται με
ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν ταυτοτιοίησης, στον δικτυακό τόπο του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α.) (άρθρο 17
ν.4670/2020). Η εν λόγω ρύθμιση θα καταλαμβάνει και τις αιτήσεις
συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση
σχεδίου νόμου.

Β.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται οικονομικά
αποτελέσματα σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του
προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟ
20.05.2022 17:04

Ιουλία Γ. Αρμάγου

Ι

