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ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 46

ΘΕΜΑ : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011»
ΣΧΕΤ.: Η αρ. Φ.40021/15155/1850/09-08-2011 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Σας

γνωρίζουμε

ότι

στο

ΦΕΚ

1809/Β’/11-08-2011

δημοσιεύθηκε

η

Υπουργική

απόφαση

αρ.Φ40021/15155/1850/09-08-2011 περί χορήγησης του επιδόματος αεροθεραπείας έτους 2011 στους
δικαιούχους των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
Στην ανωτέρω απόφαση ορίζεται ότι το ποσό του επιδόματος αεροθεραπείας ανέρχεται σε 250,00€.
Η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων μέσα στην
προθεσμία που ορίστηκε από τη σχετική απόφαση, δηλαδή για το έτος 2011 από 11/08/2011 έως
11/02/2012 συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Το επίδομα αεροθεραπείας ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης,
δικαιούνται και οι συνταξιούχοι που η έναρξη συνταξιοδότησης τους ανατρέχει σε χρονικό διάστημα πριν
από την 31-08-2011, η καταβολή του οποίου θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της
σχετικής απόφασης συνταξιοδότησης.
Δεν δικαιούνται του επιδόματος :
-Όσοι παίρνουν αυτό από άλλη πηγή.
(Όταν συνταξιούχος μας συνταξιοδοτείται και από το Δημόσιο, το επίδομα καταβάλλεται υποχρεωτικά από
τον ΟΑΕΕ χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιλογής.)
-Όσοι νοσηλεύονται και εφόσον τους καταβάλλονται δαπάνες νοσηλείας για το μεγαλύτερο τμήμα του
χρονικού διαστήματος από 01/06/2011 έως 31/08/2011
- Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου.

Τέλος επισημαίνουμε ότι ως προς τους δικαιούχους ασφαλισμένους, συνταξιούχους, ως προς
τις νόσους από τις οποίες πάσχουν και ως προς τις προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία
χορήγησης του επιδόματος της αεροθεραπείας ισχύουν όσα σας έχουμε γνωρίσει με την εγκύκλιο
73/8.9.2008 της Υπηρεσίας μας.
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