
 

 

Α.Π. 1006        15 Νοεμβρίου 2022 
 
 
Προς το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
Γραφείο κ. Υπουργού 
 
Κοιν.: 1. ΕΛΟΕΝ 
 2. Οργανώσεις Δύναμης ΠΝΟ 
 
Σχετ.: 1. Το Α.Π. 11984/7 από 10-11-2022 έγγραφο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. 
 2. Το Α.Π. 11839/8 από 08-08-2022 έγγραφο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. 

3. Το Α.Π. 96028/12-10-22 έγγραφο του Υπουργείου σας/Γενική Διεύθυνση 
               Οικονομικών Υπηρεσιών/Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης  
               Νομικών Προσώπων/Τμήμα Α΄ 
 
 
Θέμα: Διάθεση προς διανομή των πλεονασμάτων του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. στους δικαιούχους 
ναυτικούς των διαχειριστικών χρήσεων 2015-2019 μετά την κάλυψη των 
υποχρεώσεων των χρήσεων αυτών  
 
 
Με έκπληξη αλλά και με απογοήτευση λάβαμε γνώση του παραπάνω σχετικού (3) 
εγγράφου με το οποίο η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου σας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση 
Υπουργικής Απόφασης για την συμπληρωματική αναδιανομή οικογενειακού 
επιδόματος, όπως παμψηφεί είχε αποφασιστεί από το ΔΣ του Ε.Λ.Ο.Ε..Ν., επειδή δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις. 
 
Η κρίση όμως και το συμπέρασμα αυτό είναι εσφαλμένο και έρχεται σε αντίθεση με 
το υφιστάμενο νομικό καθεστώς που διέπει τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν., όπως αναλυτικά και 
εμπεριστατωμένα αναφέρεται στα άνω (1) και (2) σχετικά έγγραφα τα οποία και σας 
έχουν αποσταλεί. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Γνωρίζουν πολύ καλά οι Υπηρεσίες σας ότι ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. αποτελεί ξεχωριστό και 
αυτοτελή λογαριασμό διανεμητικού χαρακτήρα με μοναδικό κοινωνικό σκοπό τη 
χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων και ειδικότερα επιδόματος τέκνων στους 
Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι ασφαλίζονται καθ’ έκαστο οικονομικό έτος στο 
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.). 
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Γνωρίζουν ακόμα ότι ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. δεν επιβαρύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ούτε 
κατά ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Οι δε πόροι του προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από εισφορές των ναυτικών 
και των πλοιοκτητών και από τους οποίους πόρους καλύπτονται όλες οι 
λειτουργικές του ανάγκες και υποχρεώσεις όσο και οι ετήσιες καταβολές 
επιδομάτων προς τους δικαιούχους ναυτικούς. 
 
Επειδή ο κλάδος των Ελλήνων ναυτικών όπως εξάλλου και ολόκληρος ο Ελληνικός 
λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνεχείς αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής 
στην ενέργεια, τα καύσιμα και τη θέρμανση, γι αυτό και ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. ζήτησε με το 
άνω σχετικό έγγραφο του την ενίσχυση των ναυτικών μας με την συμπληρωματική 
αναδιανομή μέρους των αποθεματικών μας όπως εξάλλου ρητά του το επιτρέπει το 
ΠΔ 213/83. 
 
Γνωρίζοντας την ευαισθησίας σας για τα εργατικά θέματα και τα θέματα της 
κοινωνικής πολιτικής, ζητούμε την προσωπική παρέμβαση σας προκειμένου να 
υλοποιηθεί η σχετική απόφαση του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.. 
 

 


