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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 4130/22-03-2022 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος
Βελόπουλος, με θέμα «Προκαταβολές έναντι δικαιούμενου εφάπαξ από Ε.ΛΟ.Α.Σ.»
σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ.398/1974, οι Ειδικοί
Λογαριασμοί Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας δύνανται να
προκαταβάλλουν στους μετόχους τους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει εικοσαετή
τουλάχιστον μετοχική σχέση, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που τους αναλογεί κατά
την ημέρα υποβολής σχετικής αίτησης.
Επιπλέον, το ποσό της προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του ΕΛΟΑΣ, μη δυνάμενη να υπερβεί το 60% του
βοηθήματος που δικαιούται ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του και
αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού.
Συναφώς. η ΔΕ/ΕΛΟΑΣ, κατά τον Οκτώβριο 2021, λαμβάνοντας υπόψη τη
διενεργηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του Ταμείου, αποφάσισε, με
γνώμονα την εκπλήρωση της κύριας αποστολής του, ήτοι την απρόσκοπτη χορήγηση
των εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους, τα εξής:
• Τη μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων Π/Υ 2022, για τη χορήγηση
προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, κατά 70% σε σχέση με τα προηγούμενα
έτη, ήτοι στα 3 εκ. ευρώ από 10 εκ. ευρώ.
• Τη χορήγηση προκαταβολής έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, κατά το τρέχον
έτος, αποκλειστικά στους μετόχους, οι οποίοι, είτε δεν έχουν λάβει στο παρελθόν
προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος για λόγους βελτίωσης, επέκτασης,
αγοράς, ανέγερσης κατοικίας και γενικότερους οικονομικούς λόγους, είτε επικαλούνται
σοβαρούς λόγους υγείας.
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Τέλος, κατά το τρέχον έτος, έχει χορηγηθεί προκαταβολή έναντι του εφάπαξ
βοηθήματος σε 175 μετόχους, οι οποίοι πληρούσαν τις ανωτέρω προϋποθέσεις,
συνολικού ύψους 699.000 €.
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