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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: Οι 260 πρώην φροντιστές καμπίνας της Ολυμπιακής Αεροπορίας ζητούν να
επανορθωθούν οι αδικίες που υπέστησαν με την υποχρεωτική συνταξιοδότηση το 2003
Με τον νόμο 3185/2003 για τα ΕΛΤΑ, συνταξιοδοτήθηκαν υποχρεωτικά από την εργασία
τους 260 ιπτάμενοι φροντιστές καμπίνας της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Με πρωτοφανή
τρόπο διακόπηκε αιφνιδίως η εργασιακή σχέση των υπαλλήλων με την Εταιρεία,
ουσιαστικά εν είδει απόλυσης, χωρίς κανένα συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό μπόνους , και
χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα συνέχισης του εργασιακού τους βίου σε άλλον φορέα
του Δημοσίου.
Η Ολυμπιακή Αεροπορία ιδιωτικοποιήθηκε το 2009 με τον νόμο 3717/2008 , δηλαδή μετά
από έξι χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια η ζημία που υπέστησαν οι υποχρεωτικά
συνταξιοδοτηθέντες υπολογίζεται ως εξής:
 Η διαφορά μεταξύ μισθού και σύνταξης ξεπερνά τις 180.000 ευρώ και το εφάπαξ
επίδομα κοινωνικής προστασίας άλλα 100.000 ευρω.
 Έλαβαν 2700 ένσημα λιγότερα από τους άλλους εργαζόμενους μέχρι την
ιδιωτικοποίηση της ΟΑ και
 Θα μπορούσαν να είχαν λάβει 1500 ένσημα επιπλέον, αν τους δινόταν η
δυνατότητα μετάταξης στο Δημόσιο, μέχρι την εθελούσια συνταξιοδότησή τους.
Όπως καταγγέλλει το Σωματείο Ιπταμένων Καμπίνας( Σ.Ι.Κ.), ο νόμος 3185/2003 προέβλεπε
ρητώς επανορθωτικά κίνητρα (27.5.γ) τα οποία ουδέποτε δόθηκαν. Ο νόμος δεν
εφαρμόστηκε, παρά τις διαχρονικές διαβεβαιώσεις των εκάστοτε αρμόδιων υπουργών.
Μετά από 18 χρόνια η κατάσταση παραμένει ως είχε.
Οι 260 πρώην εργαζόμενοι ως ιπτάμενοι φροντιστές στην ΟΑ ζητούν να επανορθώσετε την
αδικία που έχουν υποστεί, και προτείνουν:
1. Να επανυπολογιστεί η σύνταξη τους ισότιμα με τους συναδέλφους τους που
συνταξιοδοτήθηκαν με την ιδιωτικοποίηση της ΟΑ το 2009 (Ν.3717/2008)

2. Να εφαρμοστεί ο Ν.3863/2010, άρθρο 16, που προέβλεπε την εξαίρεσή τους από
την αναστολή της σύνταξης σε περίπτωση εργασίας, έτσι ώστε να μπορούν να
συγκεντρώσουν τα ένσημα που απαιτούνται για πλήρη σύνταξη.
3. Να συνυπολογιστεί ο ασφαλιστικός χρόνος που μεσολάβησε, μέχρι την
ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας, καθώς έχουν καταβληθεί όλες οι ασφαλιστικές
εισφορές.
4. Να τους δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς ενσήμων.
5. Να τους επιτραπεί η πρόσληψη στον Δημόσιο Τομέα, για να ολοκληρώσουν τον
εργασιακό τους βίο.
Λαμβάνονταας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο Υπουργός:
Πώς απαντάτε στα αιτήματα των 260 εργαζομένων, οι οποίοι υποχρεώθηκαν σε πρόωρη
συνταξιοδότηση από την Ολυμπιακή, πολύ πριν η Εταιρεία ιδιωτικοποιηθεί, χάνοντας
προνόμια και απολαβές που δικαιούντο και που αργότερα έλαβαν στο ακέραιο οι
συνάδελφοί τους;

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη

