ΕΚΟΕΜΣ: Μία Αλήθεια και 7 Ανακρίβειες
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Γράφει ο Σχης εα Αποστόλης Παπαπαρίσης Πρόεδρος Παραρτήματος ΕΑΑΣ
Λάρισας
Από το πρωί σήμερα (σ.σ. Κυριακή 10/11) πολλά blogs και sites αναμεταδίδουν την
εξής ανάρτηση. « Νέα "σφαλιάρα" στις αποδοχές στρατιωτικών - Τι χάνουν απόστρατοι
του στρατού ξηράς
.» Ορισμένοι εν ενεργεία "συνάδελφοι" δίνουν
πληροφορίες
στα blogs πλην όμως ως συνήθως
και αναλόγως με τον απώτερο σκοπό τους, μεταφέρουν μία αλήθεια και πολλές ανακρίβειες
για να μην πω ψέμματα. Η αλήθεια εδώ είναι ότι τα έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ έχουν μειωθεί
δραματικά. Όποιος συνάδελφος δε θέλει να δει την αλήθεια κατάματα, απλώς εθελοτυφλεί.
Και πως είναι δυνατόν αυτό να μη συμβεί; Οι κυριώτεροι λόγοι
έχουν όπως παρακάτω: (1) Οι μισθοί των ε.ε. συναδέλφων μειώθηκαν (ας υποθέσουμε)
μεσοσταθμικά σε ποσοστό 40%, άρα και το απόλυτο ποσό που αποδίδεται στον ΕΚΟΕΜΣ
θα είναι μειωμένο αναλόγως. (2) Τα μερίσματα των αποστράτων μειώθηκαν κατά 48,81%,
άρα και το απόλυτο ποσό που αποδίδεται στον ΕΚΟΕΜΣ θα είναι μειωμένο αναλόγως. Μην
ξεχνάμε ότι όλοι οι απόστρατοι αποδίδουν 10% του μερίσματος στον ΕΚΟΕΜΣ. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι ο δικαιούμενος μέρισμα αντιστρατήγου με 35 χρόνια υπηρεσίας, απέδιδε
μέχρι και το 2010 στον ΕΚΟΕΜΣ 438 ευρώ ετησίως, ενώ λόγω μείωσης του μερίσματος
κατά 48,81% το 2013 αποδίδει μόλις 222 ευρώ ετησίως. (3) Ένα σημαντικό έσοδο για τον
ΕΚΟΕΜΣ ήταν οι κρατήσεις από τα πάγια οδοιπορικά των ε.ε. στελεχών που σκανδαλωδώς
καταργήθηκαν.
Πριν αναλύσω μία - μία τις ανακρίβειες ήθελα να επισημάνω ότι
η ίδρυση του ΕΚΟΕΜΣ αποτέλεσε κοινωνική αναγκαιότητα (όπως αναφέρεται στο σχετικό
site) και πρέπει να θεωρηθεί ως προϊόν του δικαιώματος, που έχει κάθε εργαζόμενος να
συνεισφέρει υπέρ των απομάχων της επαγγελματικής ομάδας της οποίας ανήκει, σύμφωνα
με την Αρχή της Επαγγελματικής Αλληλεγγύης, χωρίς να επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο
. Το ΕΚΟΕΜΣ δεν είναι ούτε επικουρικό, ούτε χρηματοδοτούμενο ταμείο.
Ανακρίβεια 1η:
«Το ΓΕΣ μετά από σχετικό έλεγχο που έκανε διαπίστωσε ότι θα πρέπει να περικοπεί ίσως
και κατά 50% η καταβολή του ΕΚΟΕΜΣ». Καταρχήν, αν και μικρή σημασία έχει, τυχόν
μείωση δεν αφορά το 2013, αλλά το 2014. Το ποσοστό της μείωσης θα εξαρτηθεί από το
ποσοστό μείωσης των εσόδων, μετά από απόφαση της Διοικούσας επιτροπής, λαμβάνοντας
υπόψη ότι το ΕΚΟΕΜΣ δεν ανήκει μόνον στις παρούσες γενεές. Προσωπικά με τις γνώσεις
που απέκτησα τα τελευταία 3 χρόνια, σχεδόν αποκλείω η μείωση να είναι τόσο μεγάλη.
Ανακρίβεια 2η:
«...Τότε είχε αποφασιστεί να ενσωματωθεί το ΕΚΟΕΜΣ στην μηνιαία σύνταξη ΓΕΣ
».
Η αλήθεια είναι ότι μόνον το ΕΚΟΕΜΣ αντιστάθηκε και δεν έστειλε τα στοιχεία στην
ΗΔΙΚΑ προσπαθώντας να το αποφύγει, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Το ΕΚΟΕΜΝ και το
ΕΚΟΕΜΑ έστειλαν τα στοιχεία από τον Ιανουάριο του 2013. Κι αντί αυτή η ενέργεια, να
τύχει της ανάλογης αναγνώρισης, όχι ως αποτέλεσμα, αλλά ως προσπάθεια, λοιδωρήθηκε.
Ανακρίβεια 3η:
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«...σήμαινε ότι “θα ενσωματώνεται στη μηνιαία σύνταξη και θα φορολογείται κανονικά στο
εισόδημα. Δηλαδή και θα ανεβάζει το ύψος του εισοδήματος και θα ανεβάζει κλίμακα...
».
Εγκληματική άγνοια δεδομένων και παραπληροφόρησης. Το ΕΚΟΕΜΣ πάντοτε φορολογείτο
κανονικά και ανέβαζε το ύψος του εισοδήματος και την κλίμακα.
Ανακρίβεια 4η:
«...και το μέρισμα του ΕΚΟΕΜΣ θα μένει το μισό τελικά”. Δυστυχώς δικαιώθηκε.
».
Εδώ ο συντάκτης έχει χάσει τη μπάλα. Που την είδε τη δικαίωση; Κι επειδή σίγουρα δεν
είναι "μειωμένης ευθύνης", τι επιδιώκει;
Ανακρίβεια 5η:
«...θα έχει καταβάλλει ως εν ενεργεία εισφορές 1 μόνο έτους αλλά θα λαμβάνει μέρισμα
ΕΚΟΕΜΣ 35 ετών, όσο δηλαδή και για το ΜΤΣ. Για τα προηγούμενα 34 έτη που λαμβάνει
μέρισμα δεν θα έχει καταβάλλει εισφορές.
».
Έχω απαντήσει στο παρελθόν γι αυτό, αλλά θα το επαναλάβω. (1) Από την πρώτη ημέρα
λειτουργίας του ΕΚΟΕΜΣ οι απόστρατοι συνεισφέρουν με το 10% του μερίσματος του ΜΤΣ.
(2) Θα ήταν άδικο για τους εν ενεργεία συναδέλφους, αν και απέδιδαν επί 35 χρόνια στον
ΕΚΟΕΜΣ, να συνέχιζαν και ως απόστρατοι να αποδίδουν το 10% του μερίσματος των, στον
ΕΚΟΕΜΣ. Γι αυτό το λόγο, μετά από πρόταση της ΕΑΑΣ (πριν 2 χρόνια) έχει προωθηθεί και
αναμένεται να εγκριθεί νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου το κάθε στέλεχος να αποδίδει
στον ΕΚΟΕΜΣ τόσα χρόνια όσα έχει και μετοχική σχέση με το ΜΤΣ. Πιθανόν να αυξηθεί
ολίγον (της τάξεως του 2 έως 5%) το ποσοστό στους παλαιούς αποστράτους μέχρι να
συμπληρώσουν τη μετοχική τους σχέση. Δηλαδή αν συνάδελφος έχει αποστρατευθεί το
2005 και έχει μετοχική σχέση 27 ετών με το ΜΤΣ, θα αποδίδει το 10% (ή κάτι παραπάνω)
μέχρι το 2024 (=1997+27) ή αν συνάδελφος αποστρατευθεί το 2032 (=1997+35) με 35
χρόνια μετοχική σχέση με το ΜΤΣ δεν θα αποδώσει ως απόστρατος στον ΕΚΟΕΜΣ, ούτε
ευρώ.
Ανακρίβεια 6η
ή:
«...εάν ένα στέλεχος αποστρατεύτηκε το 1998 με 35 έτη μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ και
μέρισμαΑντιστράτηγου, ... θα λαμβάνει μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ για 35 χρόνια...
».
Θα πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους να χρησιμοποιούμε εντέχνως τους βαθμούς των
ανωτάτων και να
"κλείνουμε το μάτι"
στους μικρόβαθμους θεωρώντας ότι αυτοί τρώνε κουτόχορτο. Δηλαδή το στέλεχος που
αποστρατεύθηκε το 1998 με 27 έτη μετοχική σχέση στο ΜΤΣ και μέρισμα
Αντισυνταγματάρχου, καλώς παίρνει ΕΚΟΕΜΣ; Το "εμείς" κι "εσείς" ουδέποτε μας
ωφέλησε!!!
Ανακρίβεια 7η:
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«Δεν ήθελε και πολύ σκέψη για να καταλάβει κάποιος ότι έρχεται “κανόνι”.
».
Τελικά μάλλον απαιτείται πολύ σκέψη πριν υιοθετήσετε απόψεις ορισμένων "συνεργατών"
σας.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (1) Αντί ορισμένοι να κινδυνολογούν (ιδίως εν
ενεργεία) να σκεφτούν και να προτείνουν τρόπους αύξησης εσόδων, όπως πριν λίγο καιρό
έπραξε ο κ. Νατσιούλας μέσω της πρότασης για αύξηση του ενοικίου παραθέρισης στα
ΚΑΑΥ τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
(2)
Χωρίς να θεωρηθώ προάγγελος κακών ειδήσεων, ας θυμηθούμε ότι από τις αρχές του 2011
το ΕΚΟΕΜΣ είχε μείωση 19%, το ΕΚΟΕΜΝ 48,21% και το ΕΚΟΕΜΑ 47,35%.
(3) Ας θυμηθούμε επίσης ότι το 2014 θα μειωθούν δραματικά οι επικουρικές συντάξεις των
χρηματοδοτούμενων ταμείων. Αν και δεν μας αφορά, πρέπει να χαρούμε; ΟΧΙ. Δικαίωση;
Και πάλι ΟΧΙ.
(4) Τα παραπάνω μπορεί να βάζουν σε μια σωστή βάση την ενημέρωση πλην όμως δεν
αναιρούν την άποψη και το γεγονός ότι τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη
ΑΔΙΚΗΘΗΚΑΝ κατάφωρα σε σχέση με όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες, από τις
κυβερνήσεις όχι μόνον των 4 τελευταίων ετών αλλά του συνόλου της λεγόμενης
μεταπολίτευσης. Η πικρία και η αγανάκτηση μας μεγαλώνει όσο μαθαίνουμε (αργά πλέον)
μέρα με τη μέρα, τι μεγάλο φαγοπότι είχε στηθεί στην ελληνική κοινωνία.

3/3

