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Άρθρο - Ενηµέρωση

H εφηµερίδα µας µετά από
αίτηµα των αναγνωστών της
ανέλαβε µε την βοήθεια ειδι-
κών συνεργατών της, να απα-
ντά µε τη νέα στήλη που δη-
µιούργησε σε επίκαιρα ερω-
τήµατα που αφορούν θέµατα συντάξεων ασφαλισµένων σε όλα
τα ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Οι αναγνώστες
µας µπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήµατά τους στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: lamiakos@gmail. com

Απαντούν οι δικηγόροι Αθηνών, εργατολόγοι - ειδικοί σε θέ-
µατα κοινωνικοασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού δικαίου Μου-
σελίµης ∆ηµήτρης και Στούφη Ελένη. (www. e-syntaxi. gr τηλ.
επικοινωνίας 2103632026 και 2103645912).

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Είµαι ασφαλισµένη στο ΤΕΒΕ ανελλιπώς και µέ-
χρι 31/12/2015 έχω συνολικά 15 έτη και περίπου 7 µήνες. Γεννή-
θηκα τον 8/1950. Τι προβλέπεται για τη δική µου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση σας µπορείτε να βγείτε σε σύνταξη µε
τις ελάχιστε χρονικές προϋποθέσεις που ισχύουν, ήτοι 15 έτη ασφάλι-
σης σε ηλικία 67 ετών. Έχετε ναι µεν ήδη πάνω από 15 έτη ασφάλισης,
ωστόσο γίνεστε 67 ετών τον 8/2017, οπότε και µπορείτε να αιτηθείτε
συντάξεως, χωρίς να επηρεάζεστε από αυξήσεις ηλικιακών ορίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Είµαι γεννηθείς τον ∆εκέµβριο του 1957. Μέχρι
31/12/2011 έχω 10300 ηµεροµίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ µαζί
µε 250 ηµεροµίσθια από εφεδρεία. ∆εν έχω πλασµατικό χρόνο για
να αναγνωρίσω παρά µόνο ανεργία για ένα έτος, το 2008. Συνεχί-
ζω να εργάζοµαι. Πότε µπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση σας για τη συµπλήρωση των 10500 η-
µερών ασφάλισης έως 31/12/2011 σας λείπουν 200 ηµέρες ασφάλι-
σης, τις οποίες µπορείτε να αναγνωρίσετε χωρίς κόστος εξαγοράς από
την επιδοτούµενη ανεργία που λέτε ότι έχετε το 2008, εφόσον επιβεβαι-
ωθεί από σχετική βεβαίωση του ΟΑΕ∆. Ο νόµος προβλέπει ότι εφόσον
συµπληρώσετε τις 10500 µέχρι 31/12/2011 δικαιούστε σύνταξη µε συ-
νολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ηµεροµίσθια σε ηλικία 58 ετών. Με
την αναγνώριση έχετε τις 10500 ηµέρες ασφάλισης και µε συνυπολογι-
σµό των ηµεροµισθίων από το 2011 έως και σήµερα υπερκαλύπτετε τις
απαιτούµενες 10800 και καθώς έχετε συµπληρώσει το 58ο έτος της ηλι-
κίας σας τον 12/2015, ήτοι µετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 επηρεά-
ζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον δικαιούστε σύ-
νταξη σε ηλικία 58 ετών και 6 µηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ περίπου 5200 ηµερο-
µίσθια όλα οικοδοµικά. Στο παρελθόν λάµβανα σύνταξης αναπη-
ρίας, η οποία διεκόπη. Συνυπολογίζεται αυτός ο χρόνος ασφάλι-
σης για τη σύνταξη; Έχω γεννηθεί τον 4/1956. Πότε θα βγω σε σύ-
νταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο νόµος προβλέπει ότι εφόσον υπάρχουν 4500 ηµε-
ροµίσθια όλα σε οικοδοµικές εργασίες και εξ’ αυτών 500 τα τελευταία
13 έτη από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, µπο-
ρείτε να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 60 ετών ως οικοδόµος. Ο χρόνος
που ήσασταν συνταξιούχος λόγω αναπηρίας στο παρελθόν συνυπολο-
γίζεται, προσµετράται κανονικά ως συντάξιµος. Παρόλο που έχετε συ-
µπληρώσει το 60ο έτος τον 4/2016, δηλαδή µετά την ψήφιση του Ν.
4336/2015, ανήκετε στις εξαιρέσεις αυτού και δεν θίγεστε από την αύ-
ξηση των ηλικιακών ορίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Είµαι ασφαλισµένη στο ΙΚΑ και µέχρι 31/12/2012

έχω 4980 ηµεροµίσθια όλα βαρέα. Η ηµεροµηνία γέννησης µου
είναι 11/1962. Πόσο επηρεάζοµαι από τα νέα δεδοµένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση σας, αφού έχετε 4980 ηµεροµίσθια βα-
ρέα έως 31/12/2012 σηµαίνει ότι µέχρι 31/12/2011 και θεωρώντας ότι
έχετε κάθε έτος 300 ηµέρες ασφάλισης, έχετε 4680 ηµεροµίσθια, όπως
µας λέτε όλα βαρέα. Συνεπώς έχετε τα απαιτούµενα από το νόµο ηµερο-
µίσθια για να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 56 ετών µε έτος θεµελίωσης
το 2011. Συµπληρώνετε την ηλικία αυτή το 2018, δηλαδή µετά την ψή-
φιση του Ν. 4336/2015, ωστόσο η συνταξιοδότηση µε τις διατάξεις των
βαρέων ανήκει στις σαφείς εξαιρέσεις από την αύξηση των ηλικιακών ο-
ρίων συνταξιοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Είµαι γεννηθείσα τον 8/1963. Ασφαλίστηκα πρώτη
φορά τον 7/1993 και µέχρι 31/12/2015 έχω περίπου 6310 ηµερο-
µίσθια. Πότε προβλέπεται να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση σας από τη στιγµή που ασφαλιστήκατε
πρώτη φορά τον 5/1993 είστε νέα ασφαλισµένη, γεγονός που σηµαίνει
ότι θα συνταξιοδοτηθείτε µε 40 έτη ασφάλισης, ήτοι 12000 ηµεροµί-
σθια για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών και για µειωµένη σε ηλικία
62 ετών και µε την πρόσθετη ειδική προϋπόθεση να υπάρχουν 750 η-
µέρες ασφάλισης τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν την υπο-
βολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ µέχρι σήµερα περί
τα 5130 ηµεροµίσθια. Είµαι γεννηµένη τον 10/1950. Συνταξιοδο-
τούµαι ήδη από τον ΟΑΕΕ. ∆ικαιούµαι δεύτερη σύνταξη από το Ι-
ΚΑ και πότε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας αναφέρετε, επειδή έ-
χετε 5130 ηµέρες εργασίας µέχρι σήµερα, εξετάζουµε τη δυνατότητα χο-
ρήγησης δεύτερης σύνταξης µειωµένης, καθώς ο νόµος προβλέπει ότι
απαιτούνται τουλάχιστον 4800 ηµεροµίσθια και η ηλικία των 67 ετών.
Εσείς έχετε ήδη τις απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης αλλά ως γεννηθεί-
σα τον 10/1950 θα πρέπει να περιµένετε µέχρι το 2017 που θα γίνετε 67
ετών, προκειµένου να αιτηθείτε δεύτερη σύνταξη µειωµένη κατά 50%.
Επισηµαίνουµε ότι για λήψη δεύτερης πλήρους σύνταξης απαιτούνται
6000 ηµεροµίσθια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Είµαι γεννηµένος τον 6/1952 και είχα ασφάλιση
πρώτα στο ΤΣΑ µετά στο ΤΑΕ και στο τέλος ΙΚΑ. Υπολογίζω ότι µέ-
χρι 12/2015 έχω 10100 ηµέρες ασφάλισης. Έχω 3 τέκνα, υπηρέτη-
σα στο στρατό 26 µήνες και έχω επιδοτηθεί από τον ΟΑΕ∆ για

300 ηµέρες ασφάλισης. Πότε µπορώ να βγω στη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση σας εξετάζουµε τη θεµελίωση το 2011

µε τις διατάξεις των 10.000. Εφόσον επικολλούσατε κάθε έτος 300 η-
µεροµίσθια σηµαίνει ότι µέχρι 31/12/2011 είχατε 8900 ηµέρες εργα-
σίας. Για τη συµπλήρωση των 10.000 υπολείπονται 1100 ηµεροµίσθια,
τα οποία µπορείτε να συµπληρώσετε µε αναγνώριση των 300 ηµερών
από την επιδοτούµενη ανεργία, χωρίς να καταβάλετε εισφορές και τις υ-
πόλοιπες 800 ηµέρες από τα τέκνα σας. Έχοντας πλέον συµπληρώσει
τις 10.000 µέχρι 31/12/2011 µπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε µε πλήρη
σύνταξη στην ηλικία των 63 ετών, όπως όριζε το προηγούµενο νοµοθε-
τικό πλαίσιο. Ως γεννηθείς τον 6/1952 είχατε συµπληρώσει την απαι-
τούµενη ηλικία τον 6/2015, δηλαδή πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015
και ως εκ τούτου δεν θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων
που επιβλήθηκαν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Είµαι γεννηµένη τον 10/1957 και έχω ασφάλιση Ι-
ΚΑ µόνο. Εξακολουθώ και εργάζοµαι και µέχρι 12/2015 έχω περί
τα 8375 ηµεροµίσθια. Το δεύτερο τέκνο µου ενηλικιώθηκε το
2011. Μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη ως µητέρα ανηλίκου ή ε-
πηρεάζοµαι από τα νέα δεδοµένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως µας αναφέρετε αφού µέχρι 12/2015 είχατε 8375
ηµέρες ασφάλισης θεωρώντας ως δεδοµένο ότι επικολλούσατε κάθε έ-
τος 300 ηµεροµίσθια, µέχρι 31/12/2010 έχετε 6875 ηµέρες ασφάλισης,
ήτοι υπερκαλύπτονται τα 5500 ηµεροµίσθια που απαιτούνται και εφό-
σον το τέκνο σας ήταν ανήλικο το 2010 µπορείτε να βγάλετε πλήρη σύ-
νταξη µε έτος θεµελίωσης το 2010 σε ηλικία 55 ετών. Ως γεννηθείσα
τον 10/1957, είχατε συµπληρώσει την ηλικία των 55 ετών σας ήδη από
το 2012, δηλαδή πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς δεν
επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Έχω γεννηθεί τον 9/1958 και είµαι ασφαλισµένη
στο ΤΣΜΕ∆Ε. Υπολογίζω ότι µέχρι 31/12/2012 συµπληρώνω την
35ετία µε πραγµατική απασχόληση. Πλασµατικό χρόνο µπορώ να
αναγνωρίσω µόνο από τις σπουδές µου. Εξακολουθώ και εργάζο-
µαι. Τι προβλέπεται για τη δική µου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μας αναφέρετε ότι έχετε 35 έτη µέχρι 31/12/2012, µε
το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο προβλεπόταν ότι µπορούσατε να
βγείτε σε σύνταξη µε συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών σε ηλικία 59
ετών. Έχοντας λοιπόν ήδη συµπληρώσει την 35ετία το 2012 και µε συ-
νυπολογισµό της ασφάλισης σας τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016 υ-
περκαλύπτετε και τα 37 έτη ασφάλισης συνολικά. Ως γεννηθείσα τον
9/1958 γίνεστε 59 τον 9/2017 και συνεπώς, επηρεαζόµενη από την αύ-
ξηση των ηλικιακών ορίων του Ν. 4336/2015, θα µπορέσετε να αιτηθεί-
τε συντάξεως σε ηλικία 60 ετών και 2 µηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η: Είµαι γεννηθείσα τον 6/1963 και έχω ασφάλιση
στο ΤΕΒΕ συνεχώς. Ο σύζυγος µου είναι ανάπηρος µε ποσοστό α-
ναπηρίας 85%. Έχω υπολογίσει ότι µέχρι τον 12/2015 έχω περί-
που 25 έτη και 8 µήνες ασφάλισης. Μπορώ να αιτηθώ σύνταξης ά-
µεσα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση συνταξιοδότηση ως σύζυγος αναπή-
ρου περάν των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπει το άρθρο 37
του Ν. 3996/2011, σωρευτικά πρέπει επιπλέον να εξετάσετε πότε έχετε
συµπληρώσει την 25ετία. Σύµφωνα µε όσα µας λέτε, µέχρι 31/12/2015
έχετε περίπου 25 έτη και 8 µήνες. Εφόσον λοιπόν, διαπιστωθεί ότι έως
18/8/2015, οπότε και ψηφίστηκε ο Ν. 4336/2015, είχατε τα 25 έτη α-
σφάλισης, τότε υπάγεστε σε αυτούς που µπορούν ως σύζυγοι αναπή-
ρου συζύγου να αιτηθούν συντάξεως άµεσα χωρίς όριο ηλικίας.

Απαντήσεις σε ερωτήµατα αναγνωστών για
συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήµατα

Ο ∆ηµήτρης Μουσελίµης Η Ελένη Στούφη

Τα ζεστά ροφήµατα ήταν
πάντα ευχαρίστως απο-
δεκτά από όλους. Τις

πρωινές ώρες, οι άνδρες έ-
φευγαν απ’ το σπίτι για τις
δουλειές τους, χωρίς να πιουν
κάτι. Έτσι κάποιοι επαγγελµα-
τίες αναλάµβαναν να καλύψουν αυτή την ανάγκη είτε σε µι-
κρά καταστήµατα της Λαµίας, είτε ως πλανόδιοι επαγγελµα-
τίες. Εκτός από τα καφενεία, που σέρβιραν κυρίως καφέ ή
τσάι, στη Λαµία υπήρχαν πολλά γαλακτοπωλεία (για ζεστό γά-
λα, κ.ά.), υπήρχαν και τρία σαλεπιστήδικα (για ζεστό σαλέπι).

Το σαλέπι (είναι τουρκική λέξη) προέρχεται από αποξηρα-
µένους βολβούς διάφορων ορχεοειδών φυτών. Αυτοί µετά γί-
νονται σκόνη, η οποία βράζεται µε ζάχαρη ή µέλι και αρωµατί-
ζεται µε πιπερόριζα (το λένε τώρα τζίντζερ). Έτσι παράγεται το
οµώνυµο ποτό, που είναι θρεπτικό λόγω του αµύλου και της
γόµας που περιέχει, καθώς και θερµαντικό λόγω της παχύρ-
ρευστης µορφής του και ως ζεστό ρόφηµα. Φυσικά αυτό µπο-
ρούσαν να το φτιάξουν και στα σπίτια. Το αρωµάτιζαν, προ-
σθέτοντας στο τέλος και κανέλλα.

Στην παλιά Λαµία, υπήρχαν τρία µικρά καταστήµατα που έ-
φτιαχναν σαλέπι. Αυτά ήταν: στην οδό Τρούµαν (σήµερα λέγε-
ται οδός Κουνούπη), στην αρχή της οδού Καραϊσκάκη (δια-
µπερές µε την πλατεία Λαού) και στην οδό Καλύβα-Μπακο-
γιάννη (δίπλα στο τότε ποτοποιείο Γ. Μπούτλα). Ο τελευταίος
ιδιοκτήτης λεγόταν Μπουράντοβιτς. Όλοι αυτοί ήταν γκέγκη-
δες (από τη νότια Σερβία) ορθόδοξοι χριστιανοί και είχαν κάνει οικογένειες στη Λαµία. Σέρβιραν ζε-
στό σαλέπι, αλλά και ζεστό γάλα πρόβειο. Παράλληλα πουλούσαν και άλλα προϊόντα δικής τους
παραγωγής, όπως γιαούρτι σε πήλινες τσανάκες, αλλά και χύµα. Επίσης χαλβά µε σουσάµι (σουσα-
µένιο) ή µε στραγάλια (στραγαλένιο), σαπουνέ χαλβά, λουκουµάδες µε µέλι και το φθινόπωρο έ-
φτιαχναν σουτζούκια µε καρύδια και µουσταλευριά.

Γίνονταν όµως και πλανόδιοι. Πολύ πρωί, µε άσπρη ποδιά και σκούφο, έφευγαν από τα µαγαζιά
τους µε έτοιµο το ζεστό σαλέπι. Είχαν ένα αστραφτερό χάλκινο σκεύος, µε καπάκι στο επάνω µέρος
του, ενώ στη βάση είχε κάρβουνα, που διατηρούσαν ζεστό το ρόφηµα και έτοιµο για σερβίρισµα. Το

σκεύος αυτό έµοιαζε µε αρ-
χαία υδρία, µε στόµιο στο
πλάι και λαβή. Ο σαλεπιτζής
το διαλαλούσε “σαλέπι ζε-
στό” ή “σαλέπι βράζει” µε
µακρόσυρτη δυνατή φωνή.
Το σέρβιρε στον πελάτη σε
µεταλλικό µικρό ποτήρι. Είχε
µαζί του νερό και µετά έπλενε το ποτήρι για νέα χρήση. Μαζί
του είχε 4 τέτοια ποτήρια. Εκτός του κέντρου της Λαµίας, κάθε
σαλεπιτζής πήγαινε και “στη δική του” συνοικία (απέφευγαν
έτσι τον ανταγωνισµό).

Ένα καλό στέκι ήταν στην πλατεία Λαού, απ’ όπου περνού-
σαν βιαστικοί εργάτες το πρωί. Στα γρήγορα έπιναν στο ζεστό
σαλέπι κι έφευγαν. Οι Λαµιώτες έπιναν σαλέπι κυρίως στις νη-
στείες των Χριστουγέννων και της Λαµπρής. Ο χειµώνας ήταν
η καλύτερη εποχή γι’ αυτούς. Πάντως οι πλανόδιοι σαλεπιτζή-
δες δούλευαν από το Φθινόπωρο µέχρι και τη Μεγάλη Σαρα-
κοστή.

Εκτός αυτού, οι ίδιοι πλανόδιοι, από τις 11 η ώρα γύριζαν
την πόλη και τις συνοικίες πουλώντας χαλβά. Ήταν στον ταβλά (ξύλινο δίσκο µε διάµετρο 1 µέτρο
περίπου) επάνω στο κεφάλι τους. Τον άφηναν σε µικρό τρίποδα, ζύγιζαν το χαλβά µε µικρή παλά-
ντζα (φορητή ζυγαριά) και συνέχιζαν το περπάτηµα στα στενά. Ο χαλβάς ήταν αναγκαίος στις νηστεί-
ες.

Οι γκέγκηδες της Λαµίας που έφτιαχναν σαλέπι, χαλβά και γιαούρτι σε τσανάκες µε την Κατοχή και
τα επόµενα χρόνια έφυγαν. Ήταν όλοι καλοί άνθρωποι, µε καθαρά µαγαζιά και προϊόντα από αγνά
υλικά. Ήταν ενταγµένοι τέλεια στη µικροκοινωνία της πόλης. Η ανάπτυξη των ζαχαροπλαστείων και
οι νέες γαστρονοµικές συνήθειες έδυσαν το επάγγελµα του σαλεπιτζή.

ΛΛηησσµµοοννηηµµέένναα  εεππααγγγγέέλλµµαατταα

ΣΣααλλεεππιιττζζήήδδεεςς  ττηηςς  ππααλλιιάάςς  ΛΛααµµίίααςς

Πλανόδιος σαλεπιτζής 
(από παλιά κάρτα)

Σκεύος πλανόδιου σαλεπιτζή

Γράφει ο
Κωνσταντίνος Αθαν. Μπαλωµένος

Φυσικός


