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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Αναφορά 2487/21-04-2021 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος
Γκόκας με θέμα «Προκαταβολές των Εφάπαξ βοηθημάτων των Στρατιωτικών», σας
γνωρίζω τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.3648/2008 (Α' 38),
η διοίκηση και η διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας (ΕΛΟΑ) των
αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας ασκείται από
εξαμελή, εκ των μετόχων, Διοικούσα Επιτροπή, τα μέλη της οποίας διορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου, με τριετή θητεία.
Οι ΕΛΟΑ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής και αναλόγως της οικονομικής
κατάστασης εκάστου Ταμείου, δύνανται να προκαταβάλλουν στους μετόχους τους, οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον μετοχική σχέση, μέρος του
εφάπαξ βοηθήματος που αναλογεί, την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης, έως
του ποσοστού 60%, για τους παρακάτω λόγους:


Απόκτηση κατοικίας ή επέκταση ή βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας.



Στους αποδεδειγμένα έχοντες ανάγκη πληγέντες από θεομηνία για την
αποκατάσταση των καταστροφών των κατοικιών τους.



Στους εν γένει αναξιοπαθούντες από έκτακτα σοβαρά γεγονότα και σοβαρούς
λόγους υγείας.
Εν προκειμένω σας γνωρίζουμε ότι, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2021,

τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο πρόεδρος της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ, καθώς και το
αρχαιότερο εκ των μελών της, εκδηλώθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο
ενέργειες και αναμένεται ο διορισμός των νέων μελών, προκειμένου να καταστεί
./.
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εφικτή η σύγκληση της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ σε σώμα, με σκοπό να εξετάσει τα διάφορα
αιτήματα χορήγησης προκαταβολής του εφάπαξ βοηθήματος και να αποφασίσει
σχετικά για την ικανοποίησή τους.
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