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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0039/2012, του Klaus Gummert, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την υποχρεωτική συνταξιοδότηση των επαγγελματιών πιλότων από την 
ηλικία των 60 ετών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής για τον 
καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο 
προσωπικό πολιτικής αεροπορίας σημαίνει για τους πιλότους ηλικίας άνω των 60 ετών ότι 
καθίστανται αναγκαστικά άνεργοι. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο κανονισμός πραγματοποιεί 
διακρίσεις και οδηγεί στη φτώχεια, ιδίως διότι σύντομα η ηλικία συνταξιοδότησης θα οριστεί 
στα 67 έτη. Ο αναφέρων εισηγείται τη θέσπιση εξαίρεσης από αυτόν τον κανονισμό, ώστε οι 
πιλότοι άνω των 60 ετών να μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους έως το 65ο έτος της 
ηλικίας τους εντός του εθνικού εναέριου χώρου τους. Ο αναφέρων, ο οποίος είναι 62 ετών 
και καθίσταται θύμα του κανονισμού, ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Η πρόωρη συνταξιοδότηση των πιλότων γίνεται για λόγους ασφαλείας. Ο γενικός διεθνής 
κανόνας έχει θεσπιστεί από τη ΔΟΠΑ και όσον αφορά τις εμπορικές αεροπορικές μεταφορές 
καθορίζει ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 60ό έτος. Οι πιλότοι αεροπλάνων ή 
ελικόπτερων μπορούν να εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμά τους σε εμπορικές 
αεροπορικές μεταφορές και μετά το 60ό έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
συνοδεύονται από συγκυβερνήτη κάτω των 60 ετών. Επί του παρόντος δεν έχουν διαπιστωθεί 
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παρεκκλίσεις από τους κανόνες της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης για τους πιλότους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/20081, οι δραστηριότητες όλων των κατηγοριών 
αεροσκαφών υπόκεινται σε καθορισμένες βασικές απαιτήσεις και καλύπτονται από 
εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζει η Επιτροπή μέσω της κανονιστικής διαδικασίας 
επιτροπολογίας ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να ασκήσει το δικαίωμα ελέγχου. 
Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 216/2008, στους εν λόγω εκτελεστικούς κανόνες θα πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι σχετικές διατάξεις της σύμβασης του Σικάγου του 1944 με 
την οποία ιδρύθηκε η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Όσον αφορά τις 
άδειες χειριστών αεροσκαφών, οι διατάξεις της ΔΟΠΑ προβλέπουν την εισαγωγή 
περιορισμών για τους πιλότους που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους σε 
περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας τους σε εμπορικές αεροπορικές μεταφορές. Οι εν 
λόγω κανόνες, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί για λόγους ασφαλείας, προβλέπουν τη δυνατότητα 
συνέχισης της δραστηριότητάς τους μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους, ωστόσο μόνο υπό την 
παρουσία συγκυβερνήτη ηλικίας κάτω των 60 ετών. 

Οι κανόνες για τους κατόχους άδειας χειρισμού αεροσκάφους, το οποίο δεν είναι αεροπλάνο 
ή ελικόπτερο (για εμπορική χρήση) είναι λιγότερο αυστηροί. Ακολουθούν πρακτικές που 
εφαρμόζονται σε διάφορα κράτη μέλη και βασίζονται στην αρχή της αναλογικότητας. Ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου 2012, επιτρέπει 
στους εν λόγω πιλότους να ασκούν το επάγγελμά τους σε εμπορικές αεροπορικές μεταφορές 
μέχρι την ηλικία των 65 ετών χωρίς να υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό.

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της 
ΔΟΠΑ σχετικά με πιθανή τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν το όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης για τους πιλότους ώστε να επιτρέπεται σε δραστηριότητες πολλαπλού 
πληρώματος και οι δύο πιλότοι να είναι στο ηλικιακό εύρος των 60 έως 65 ετών. Δεδομένου 
ότι οι τρέχουσες συζητήσεις στο πλαίσιο της ΔΟΠΑ θα επιφέρουν αλλαγές στους κανόνες, η 
Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του ισχύοντος κανονισμού. 
Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει την κατάσταση του αναφέροντος.
Όσον αφορά τους κανόνες κατά των διακρίσεων, η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 
27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία2 προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της ίδιας οδηγίας, σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορετική μεταχείριση είναι 
επιτρεπτή εφόσον δικαιολογείται αντικειμενικά και λογικά από ένα θεμιτό στόχο, ιδίως δε 
από θεμιτούς στόχους στον τομέα της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της 
επαγγελματικής κατάρτισης, και εφόσον τα μέσα επίτευξης του στόχου αυτού είναι 
πρόσφορα και αναγκαία.
Στην προκειμένη περίπτωση, προκύπτει ότι ο καθορισμός μιας υποχρεωτικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης για τους πιλότους δικαιολογείται από την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας καθώς και η ασφάλεια και η υγεία των ίδιων των 
                                               
1 ΕΕ L79/1 της 19.03.2008.
2 Επίσημη Εφημερίδα L 303, της 2.12.200, σ. 16-22. Διατίθεται στην ιστοσελίδα
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EL:PDF
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πιλότων. Επιπλέον, το μέτρο είναι απαραίτητο για την εναρμόνιση της νομοθεσίας της ΕΕ με 
τα διεθνή πρότυπα. Προκύπτει επίσης ότι τηρείται η αρχή της αναλογικότητας δεδομένου ότι 
δεν απαγορεύεται στους πιλότους να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους σε άλλες 
κατηγορίες πτήσεων. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην πρόσφατη απόφαση που 
εξέδωσε για την υπόθεση Prigge (C-447/09, 13/09/2011), δεν διατυπώνει ενστάσεις όσον 
αφορά τους περιορισμούς στη δυνατότητα των πιλότων να συνεχίζουν να ασκούν το 
επάγγελμά τους μετά την ηλικία των 60 ετών, όπως ορίζεται επί του παρόντος από τη σχετική 
διεθνή νομοθεσία. Στην προαναφερθείσα υπόθεση, μια γερμανική συλλογική σύμβαση 
κρίθηκε ότι είναι δυσανάλογη και ότι αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ, καθώς δεν ήταν 
απαραίτητο να απαγορεύει στους πιλότους να ασκούν τα καθήκοντά τους μετά την ηλικία 
των 60 ετών εφόσον υφίστανται ήδη περιορισμοί στο εθνικό δίκαιο, οι οποίοι βασίζονται στα 
προαναφερθέντα διεθνή πρότυπα.
Το όριο ηλικίας για τους πιλότους όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 δεν 
εισάγει διακρίσεις δεδομένου ότι προβλέπεται για λόγους ασφαλείας και συνάδει με τα 
πρότυπα και τις συστάσεις της ΔΟΠΑ. Ο εν λόγω κανονισμός ήδη περιέχει ορισμένα 
αντισταθμιστικά μέτρα βάσει των οποίων οι πιλότοι μπορούν να εξακολουθούν να ασκούν το 
επάγγελμά τους σε εμπορικές αεροπορικές μεταφορές μέχρι την ηλικία των 65 ετών.


