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Ενημέρωση

H εφημερίδα μας μετά από αίτημα των ανα-
γνωστών της ανέλαβε με την βοήθεια ειδικών
συνεργατών της, να απαντά με τη νέα στήλη
που δημιούργησε σε επίκαιρα ερωτήματα που
αφορούν θέματα συντάξεων ασφαλισμένων
σε όλα τα ταμεία κύριας και επικουρικής α-
σφάλισης. 

Οι αναγνώστες μας μπορούν να αποστέλ-
λουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: lamiakos@gmail. com

Απαντούν οι δικηγόροι Αθηνών, εργατολό-
γοι - ειδικοί σε θέματα κοινωνικοασφαλιστι-
κού - συνταξιοδοτικού δικαίου Μουσελίμης
Δημήτρης και Στούφη Ελένη. (www.e-
syntaxi.gr - τηλ. επικοινωνίας 2103632026
και2103645912). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Είμαι γεννηθείς τον 10/1958 και μέχρι
31/12/2019 έχω συνολικά 35 ετη στην ασφάλιση του
Δημοσίου. Πιο πριν ήμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ
για 1 έτος και 8 μήνες. Έχω υπηρετήσει στρατό 2 έτη
και 1 μήνα και έχω και 3 τέκνα. Πόσο επηρεάζομαι α-
πό τα αυξημένα ηλικιακά όρια; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση σας αφού έχετε έως
31/12/2019 ήδη 35 έτη, είχατε δηλαδή συμπληρώσει την
25ετία έως 2010 μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με 35 έτη
ασφάλισης στην ηλικία των 58 ετών. Καθως συμπληρώ-
σατε την ηλικία των 58 ετών το 2016, επηρεαστήκατε από
το νέο καθεστώς και το όριο αναπροσαρμσοτηκε στα 59
τα οποία έχετε βέβαια ήδη συμπληρωσει.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Είμαι γεννημένος τον 9/1960 με ασφά-
λιση ΙΚΑ μέχρι τώρα και προηγουμένως ΝΑΤ. Στο
ΝΑΤ ήμουν ασφαλισμένος για 3 έτη και στο ΙΚΑ έχω
8900 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011 βάση από-
φασης καταμέτρησης. Συνεχίζω να εργάζομαι. Έχω ή-
δη προβεί σε αναγνώριση 800 ημερών από τα τέκνα
μου. Πότε μπορώ να υποβάλλω χαρτιά για σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης  συ-
νταξιοδοτικού δικαιώματος το 2011 με τις διατάξεις της
35ετίας. Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε έχετε 8900 (Ι-
ΚΑ)+ 900 (ΝΑΤ)=9800 ημερομίσθια και με συνυπολογι-
σμό των 800 ημερών από την αναγνώριση, ξεπερνάτε τις
10500 έως 31/12/2011. Ο νόμος απαιτεί να έχετε 10500
το 2011 ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών με
συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800. Εάν συνυπολογίσου-
με και την ασφάλιση που ακολούθησε τα έτη 2012 και έ-

πειτα, τότε υπερκαλύπτετε τις προαπαιτούμενες ημέρες α-
σφάλισης. Την ηλικία των 58 ετών την συμπληρώσατε
τον 9/2018, δηλαδή κατόπιν της ψήφισης του Ν.
4336/2015 και συνεπώς επηρεαζόμενος από την αύξηση
των ηλικιακών ορίων πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύντα-
ξης πλέον από την ηλικία των  60 ετών, τον 9/2020.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Εχω 28 χρόνια ΟΑΕΕ και 8 χρόνια ΙΚΑ
και είμαι 61 ετών. Δουκεύω ακόμα στον ιδιωτικό το-
μέα. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συμπληρώνοντας 40 έτη ασφάλισης θα δι-
καιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών. 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Έχω γεννηθεί τον 7/1958 και είμαι α-
σφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ. Υπολογίζω ότι έως
31/12/2012 συμπληρωσα την 35ετία με πραγματική
απασχόληση. Πλασματικό χρόνο έχω μόνο σπουδές.
Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως γεννηθείσα τον 7/1958 συμπληρώσατε
τα 62 σας τον μήνα που διανύουμε. Εχετε 35 έτη μέχρι και
το 2012 άρα μέχρι σήμερα έχετε πανω από 40 χρόνια α-
σφάλισης πραγματικά. Δεν απαιτούνται επιπλέον αναγνω-
ρίσεις και έχετε άμεσα θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαί-
ωμα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Γεννήθηκα τον 11/1960 και ασφαλιστη-
κα πρώτη φορά το 1986. Έχω στο ΤΕΒΕ 20 χρόνια,τα
τελευταία, και στο ΙΚΑ άλλα 10. Μπορώ να συνταξιο-
δοτηθώ άμεσα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Δικαιούστε πλήρη σύνταξη στα 62 εφόσον
συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Δια-
φορετικά μειωμένη στα 62 εφόσον θα έχετε 100 ημέρες α-
σφάλισης κατ’ έτος την τελευταία 5ετία πριν από τα 62 με
κατάθεση του αιτήματος στον ΟΑΕΕ και παραπομπή για α-
πονομή στο ΙΚΑ.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Έως 12/2011 έχω 5700 ημερομίσθια
στην ασφάλιση του ΙΚΑ και έχω γεννηθεί τον

11/1960. Το τέκνο μου γεννήθηκε τον 10/1995. Δεν έ-
χω άλλο πλασματικό χρόνο παρά μόνο από το τέκνο
μου. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις των μητέρων ανη-
λίκων έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος
2011 καθώς τότε είχατε τουλάχιστον 5500 ημερομίσθια
και σωρευτικά ανήλικο τέκνο, οπότε με το μέχρι
18/8/2015 νομικό πλαίσιο, δηλαδή πριν την ψήφιση του
Ν. 4336/2015, δικαιούσασταν πλήρη σύνταξη στην ηλικία
των 57 ετών και μειωμένη στην ηλικία των 52 ετών. Ως
γεννηθείσα τον 11/1960 γίνατε 57 τον 11/2017 και βάσει
του Ν. 4336/2015 μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη από τη
συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών και 9 μηνών. Και ε-
πειδή ήσασταν 52 ήδη από το 2012 έχετε ήδη θεμελιώσει
δικαίωμα μειωμένης σύνταξης. 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και με-
τά στο ΙΚΑ έως και σήμερα. Μέχρι 12/2012 έχω 9960
ακριβώς. Έχω 1 τέκνο και έχω υπηρετήσει 24 μήνες
στρατό. Έχω γεννηθεί τον 5/1955. Τι προβλέπεται συ-
νταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από τα δεδομένα που μας προσκομίζετε
προκύπτει οτι το σύνολο των ενσήμων σας είναι άνω των
12000 ημερομισθίων και η ηλικία σας είναι άνω των 62 ε-
τών, ως εκ τούτου έχετε θεμελιωμένο δικαίωμα πλήρους
σύνταξης με τις κοινές διατάξεις, χωρίς να χρειάζεται να
προβείτε σε αναγνωρίσεις.   
ΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Είμαι γεννημένος τον 11/1954 και έχω
ασφάλιση στο ΤΣΑΥ ανελλιπώς από τον 9/1980 . Έχω
2 τέκνα και 5 έτη σπουδών. Συνεχίζω να εργάζομαι.
Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέ-
τετε και καθώς είστε ήδη 65 ετών έχετε άμεσα θεμελιωμέ-
νο δικαίωμα συνταξιοδότησης από το ΤΣΑΥ με πανω από
40 χρόνια ασφάλισης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Είμαι γεννηθείς τον3/1961 και μέχρι
31/12/12 έχω 10550 όλα βαρέα όλα στο ΙΚΑ. Έχω 2
παιδιά και 24 μήνες στρατό. Μπορώ να βγω στα 56,6
στη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εξετάζουμε τη θεμελίωση το 2011. Έως
31/12/2011 και με δεδομένο ότι κάθε έτος έχετε 300 ημέ-
ρες ασφάλισης, συμπληρώνετε 10250 ημερομίσθια πραγ-
ματικής απασχόλησης και με αναγνώριση 300 ημερών α-
πό το τέκνο συμπληρώνετε τα απαιτούμενα 10500 ημερο-
μίσθια, εξ’ αυτών 7500 βαρέα. Η θεμελίωση το 2011 σας
επιτρέπει να βγείτε σε σύνταξη νωρίτερα, ήτοι σε πλήρη
σύνταξη στα 55 και 9 μήνες και σε μειωμένη στα 53 και 9
μήνες, χωρίς να σας επηρεάζουν τα νέα αυξημένα ηλικια-
κά όρια συνταξιοδότησης, καθώς για τη συνταξιοδότηση
με τα βαρέα δεν προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:  Έχω ασφάλιση ΙΚΑ μέχρι σήμερα και
υπολογίζω ότι έχω 5540 μέχρι 31/12/2012 οπότε και
το τέκνο μου ήταν ανήλικο. Είμαι γεννημένη τον
2/1966. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη ως
μητέρα ανηλίκου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση σας, βάσει των στοιχείων
που μας αναφέρετε ναι μεν είχατε πάνω από τις απαιτού-
μενες 5500 ημέρες ασφάλισης και σωρευτικά την ανηλι-
κότητα μέχρι 31/12/2012, όμως δεν είχατε την απαιτούμε-
νη ηλικία. Ο νόμος προέβλεπε με το προηγούμενο νομι-
κό καθεστώς ότι για θεμελίωση το 2012 το ηλικιακό όριο
για πλήρη σύνταξη ήταν 60 ετών και για μειωμένη ήταν
55 ετών. Ωστόσο λόγω της ηλικίας σας, είστε 54 ετών σή-
μερα, συμπληρώνετε τις απαιτούμενες ηλικίες πολύ μετά
την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και επομένως ουσιαστικά
έχουμε κατάργηση των μέχρι τώρα ευνοϊκών ηλικιακών
ορίων και υπαγωγή σας στα γενικά ηλικιακά όρια συντα-
ξιοδότησης  των 67 ετών για πλήρη σύνταξη.

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών 
για συνταξιοδοτικά
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Στούφη 

Ο Δημήτρης 
Μουσελίμης 

Μύθους και παραδό-
σεις που έχουν ως
κεντρικό θέμα την

Αταλάντη βρίσκουμε τόσο
στην περιοχή της Αρκαδίας
όσο και της Βοιωτίας. Οι μύ-
θοι αυτοί έχουν τόσα κοινά
χαρακτηριστικά που δεν
μας επιτρέπουν να θεωρή-
σουμε πως υπήρχαν δυο
διαφορετικές ηρωίδες με το
ίδιο όνομα.   

Το όνομα της Αταλάντης έ-
χει συνδεθεί άρρηκτά με την
αποφασιστικότητα και τον
δυναμισμό. Στη βοιωτική εκ-
δοχή του μύθου, η ίδια απέρ-

ριψε την ιδέα του γάμου, πιθανώς, επειδή υπήρχε χρησμός ενα-
ντίον του γάμου, από κάποιο μάντη. Βέβαια, σπάνια γίνεται ανε-
κτή από το κοινωνικό status quo μια γυναίκα που αρνείται να πα-
ντρευτεί. 

Έτσι, για να κατευνάσει τους θεούς και τον πατέρα της, συμφώ-
νησε να παντρευτεί υπό έναν όρο. Ο άνθρωπος που θα παντρευ-
όταν θα έπρεπε πρώτα να την νικήσει σε ένα αγώνα δρόμου, αλ-
λά αν δεν τα κατάφερνε θα έπρεπε να πεθάνει.

Η Αταλάντη, που ήταν η γρηγορότερη θνητή στη γη, πάντα
κέρδιζε τους αγώνες, ακόμη και όταν οι αντίπαλοι της είχαν προ-
βάδισμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το πλήθος των νεκρών μνη-
στήρων συνεχώς να αυξάνεται. Παρά τον κίνδυνο αρκετοί ήταν
αυτοί είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να συμμετάσχουν, αναμεσά
τους ο Ιππομένης ή Μελανίων, ο οποίος ήταν ερωτευμένος με την
Αταλάντη.

Η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα, θεωρώντας ύβρι τη στάση της
Αταλάντης, αποφάσισε να επέμβει δυναμικά. Έτσι, ο Ιππομένης
βρήκε στο πρόσωπό της έναν απρόσμενο σύμμαχο. Η θεά έδωσε
στον Ιππομένη τρία χρυσά μήλα από τον κήπο των Εσπερίδων  ,
τα οποία είχαν μαγικές ιδιότητες και η υφαρπαγή τους, ήταν ένας
από τους άθλους του Ηρακλή.

Ο Ιππομένης, κατά τη διάρκεια του αγώνα αποσπούσε την προ-
σοχή της Αταλάντης ρίχνοντας κάθε μήλο ακριβώς λίγο μπροστά
της, ώστε αυτή σταματούσε να το πάρει από περιέργεια.  Με αυτό
το τέχνασμα η Αταλάντη επιβράδυνε αρκετά, αφού θεωρούσε
πως είχε προβάδισμα και  δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, αν λο-
ξοδρομούσε για να κυνηγήσει τα μήλα. 

Έτσι,  ο Ιππομένης κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα, με τρόπαιο
την Αταλάντη.  Η ηρωίδα παρά την αποστροφή της για τον γάμο,
παραδέχτηκε την ήττα της, κράτησε το λόγο της και τον παντρεύ-
τηκε.

Εν τέλει, οι δυο τους αγάπησαν ο ένας τον άλλο και το ζευγάρι
ζούσε μια αρμονική ζωή. Ο Ιππομένης όμως, είχε παραλείψει να
ευχαριστήσει την Αφροδίτη για τα χρυσά μήλα και τη βοήθεια
που του είχε προσφέρει. 

Τότε,  η θεά  εξοργισμένη, για την αχαριστία του ήρωα, τυφλώ-
νει  το ζευγάρι  και τους παρέσυρε με αποτέλεσμα να συνευρε-
θούν στο ναό του Δία. Το ζευγάρι προσέβαλε την ιερότητα του
χώρου με αποτέλεσμα να επέλθει η τήσις.  

Δυστυχώς η πράξη του ζευγαρι-
ού δεν πέρασε απαρατήρητη από
τον βασιλιά των θεών. Όταν  είδε
το ζευγάρι στον ναό του, ο Δίας
τους  τιμώρησε άμεσα, μετατρέπο-
ντας τον Ιππομένη σε λιοντάρι και
την Αταλάντη σε λέαινα. 

Σε μια άλλη εκδοχή λέει ότι το
ζευγάρι αμάρτησε στο ναό της Ρέ-
ας, της μητέρας των θεών. Έτσι, αυ-
τή τιμώρησε το ζευγάρι για την α-
πρεπή συμπεριφορά τους και μετέ-
τρεψε  τους δυο εραστές σε λιοντά-
ρια, ενώ τους έδεσε στο άρμα της,
ώστε να την υπηρετούν αιωνίως.

Τέλος, η αρκαδική παραλλαγή,
αναφέρει ως σύντροφο της Αταλά-
ντης τον Μελανίωνα με τον οποίο
απέκτησαν ένα γιο, τον Παρθενο-
παίο, ενώ κατ’ άλλους ήταν γιος
του θεού του πολέμου, Άρη, αφού
μόνο ένας θεός θα μπορούσε να τι-
θασεύσει την αδάμαστη ηρωίδα.  Ο
Παρθενοπαίος αναφέρεται στην
τραγωδία του Αισχύλου «Επτά επί
Θήβας», ως ένας από τους Αργεί-

ους στρατηγούς που πολιορκήσαν την πόλη των Θηβών. 
Ο μύθος της Αταλάντης, μοιάζει με τη ζωή πολλών μυθικών η-

ρώων, αλλά με καμία ηρωίδα της ελληνικής μυθολογίας. Η εγκα-
τάλειψη από τους γονείς της, η συμμετοχή της σε ηρωικά κατορ-
θώματα και η δυναμικότητα της, την τοποθέτησαν στο «κάδρο»
των πιο αξιοσέβαστων ηρώων της μυθολογίας μας. 

Η «Αταλάντη και Ιππομένης» είναι ζωγραφικός πίνακας, που εί-
χε φιλοτεχνήσει στα 1622 – 25 ο Ιταλός ζωγράφος Γκουίντο Ρέ-
νι. Είναι ελαιογραφία σε μουσαμά, διαστάσεων 206 Χ 297 εκατο-
στών, που βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο Καποντιμόντε της Νά-
πολι στην Ιταλία.

ΜΕΤΑΞΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αταλάντη & Ιππομένης

Ευαγγελία Δημοπούλου
Ιστορικός - Αρχαιολόγος
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