
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 80   ΑΘΗΝΑ, 10/9/2013 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 
 
Συνάδελφοι, 
 
 Επειδή με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα εξαγοράς του στρατού για τους 

άνδρες συναδέλφους και της γονικής αδείας άνευ αποδοχών  για τις γυναίκες  που 

ασφαλίστηκαν πριν από την 1.1.1983 ισχύει μέχρι την 31/12/2013, ζητήσαμε από 

την Γ.Σ.Ε.Ε. να παρέμβει στον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου το 

δικαίωμα αυτό να εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 1.1.2014. 

 

Προς τον 
Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. 
Σδ Παναγόπουλο Γιάννη 
 
Συνάδελφε Πρόεδρε, 

Θέμα : Παράταση δικαιώματος εξαγοράς στρατιωτικής θητείας για 
τους ασφαλισμένους πριν την 1.1.1983 

 Σύμφωνα με το άρθρο 40 της παραγράφου 5 του ν.3996/11. το δικαίωμα 
εξαγοράς του στρατού και της γονικής άδειας για τις γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν 
την 1η Ιανουαρίου 1983, ισχύει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013. 
 Η διάταξη αυτή είναι άδικη για τους ασφαλισμένους γιατί ίσως αναγκαστούν να 
προβούν σε εξαγορές ασφαλιστικού κενού με κόστος 460 € ανά μήνα τις οποίες 
πιθανόν να μην χρειαστούν ποτέ για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους 
δικαιώματος.  
Συνάδελφε Πρόεδρε, 
 Ζητάμε να παρέμβετε στον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου να 
νομοθετήσει ώστε να επανέλθει το παλαιό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο ο κάθε 
ασφαλισμένος μπορούσε να εξαγοράσει το στρατό ή τη γονική άδεια οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή επιθυμούσε.  
 Προτείνουμε να εισηγηθείτε στον αρμόδιο Υπουργό εφόσον με το περιεχόμενό 
τους συμφωνούν και οι νομικοί σύμβουλοι της Γ.Σ.Ε.Ε., μία από τις δύο παρακάτω 
εναλλακτικές λύσεις: 
Α) Το εδάφιο 9, της υποπαραγράφου  2, της παραγράφου  18, του άρθρου 10 του 
ν.3863/10 όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 40 
του ν. 3996/11, καταργείται.  
ή 
Β) Επανάληψη του άρθρου 40, της παραγράφου 5 του ν. 3996/11 με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης την 31/12/2017 (δηλ. 31/12/82 πλέον 
35 χρόνια = 31/12/2017).  

 
                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 
Γιώργος Γιαννακόπουλος   Μάκης Κατσίκας  


