
                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                                        
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ                     
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αθήνα,  3  /  7  /2012     
 ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΠΑΡΟΧΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                                                                     

Αριθ.  Πρωτ.      ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)            Σ56/ 27          ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου 
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191 
FAX: 2105230046 
e-mail : diefpar@ika.gr                            ΠΡΟΣ: 
                                                             ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & 
                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ-ΕΤΑM 
 
                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
        1. Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
                                                            Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών 
                                                            Πατησίων 12  Αθήνα 
           2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 
                                                            Διεύθυνση Εκμετάλλευσης  
                                                   Τμήμα Παραγωγής & Διακίνησης Αναφορών 
                                                            Παπαδιαμαντοπούλου 87 
                                                           11527  Αθήνα 
                                                          3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
                                                             Δ/νση: Α΄Συντ/σης & Ροής Εφαρμογών 
                                                             Τμήμα: Β΄ 
                                                             Λ. Συγγρού 101 
                                                             Τ.Κ. 11745 Αθήνα 
                                                          4. Από ένα αντίτυπο σε κάθε  
                                                             Υπάλληλο των Υπηρεσιών  Συντάξεων. 
 
 

ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση προσωπικού αεροπορικών επιχειρήσεων κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.15 περ. β του Ν.3863/2010.  

Κοινοποίηση της αρ. 259/3.5.12 Ατομικής Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.» 

Σχετ.: Η εγκύκλιος 57/2010 

 

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις των Β.Δ. 7/65 και 649/68, που ρυθμίζουν τη 

συνταξιοδότηση προσωπικού αεροπορικών επιχειρήσεων, καθορίζονταν διαφορετικά 

όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Με την εγκύκλιο 57/2010 γνωστοποιήθηκαν , εκτός των άλλων, και οι διατάξεις 

του άρθρου 10 παρ. 15 περ. Β του Ν. 3863/10, με τις οποίες ανακαθορίζεται σταδιακά, 
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αρχής γενομένης από 1.1.2011, το προβλεπόμενο από τις προαναφερόμενες 

διατάξεις όριο ηλικίας για λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης. 

Με αφορμή έγγραφο ερώτημα της Υπηρεσίας μας προς το αρμόδιο Υπουργείο 

σχετικά με την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων στους άνδρες 

ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργαζόμενους σε αεροπορικές επιχειρήσεις, το 

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Γεν. Γραμ. Κοινων. Ασφαλίσεων) με το 

αρ. πρωτ. Φ10621/οικ. 13303/958/14.6.2012 έγγραφο μας κοινοποίησε τη με αρ. 

259/3.5.2012 Ατομική Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον 

Υπουργό Εργασίας, σύμφωνα με την οποία τα όρια ηλικίας που προβλέπουν τα 

εν λόγω βασιλικά διατάγματα, είτε αυτά βλάπτουν είτε ωφελούν τους 

ασφαλισμένους τους οποίους αφορούν, έχουν καταργηθεί χωρίς καμία διάκριση 

και αντικατασταθεί με τα νέα όρια ηλικίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 

παρ. 15 περ. β του Ν. 3863/2010 και ισχύουν από 1/1/2011. 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης θα κριθούν 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινοποιούμενη γνωμοδότηση και κατά συνέπεια τα 

όρια ηλικίας που αναφέρονται στις σελίδες 9 & 10 της εγκυκλίου 57/2010 

αφορούν  όλους τους εργαζόμενους σε αεροπορικές επιχειρήσεις, χωρίς 

διάκριση φύλου. 

Τυχόν αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω βασιλικών 

διαταγμάτων επί αιτήσεων συνταξιοδότησης από 1/1/2011, θα πρέπει να 

ανακληθούν ή αναθεωρηθούν, είτε οίκοθεν είτε κατόπιν αίτησης όχλησης και να 

κριθούν σύμφωνα με την κοινοποιούμενη γνωμοδότηση, τα δε οικονομικά 

αποτελέσματα θα ανατρέχουν στην ημερομηνία αρχικής αίτησης 

συνταξιοδότησης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 10  

παρ.15 περ. β του Ν. 3863/2010. 

 

Συν/να: Μία γνωμοδότηση (3 φύλλα)    

 

    Εσωτερική διανομή:                                                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
    Δ/νση Παροχών                                                      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
    Τμήμα Κύριας Σύνταξης ( 8 αντίτυπα)                     
 
                                                                                    
                                                                                    ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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