Ε.Α.Α.Σ., 20 Αυγ 2014
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ)
Η βιωσιμότητα του ΕΚΟΕΜΣ αποτελεί προτεραιότητα για την Ε.Α.Α.Σ.
Προτείνονται τα παρακάτω μέτρα για την ενίσχυση της αποδοτικότητάς του:
α. Ο μη συνυπολογισμός του ΕΚΟΕΜΣ στη σύνταξη.
β. Έκδοση πιστωτικής κάρτας για το ε.ε. και ε.α. προσωπικό, σε
συνεργασία με πιστωτικό ίδρυμα και ποσοστό υπέρ ΕΚΟΕΜΣ.
γ. Ενίσχυση πόρων από εξυπηρετήσεις τρίτων (παροχή υπηρεσιών,
διάθεση αεροπορικών μέσων) η κοστολόγηση των οποίων προβλέπεται απ’
τον διακλαδικό κανονισμό παροχής υπηρεσιών σε τρίτους.
δ. Δημιουργία διακλαδικού οργανισμού προμηθειών (ΠΟΕΔ).
ε. Ίδρυση παραρτήματος ΕΚΕΜΣ στη Δυτική Αττική.
στ. Επαναπροσδιορισμός της τιμής μερίσματος.
ζ. Επαναπροσδιορισμός της σχέσης ποσοστού 5% υπέρ ΜΤΣ και 1%
υπέρ ΕΟΕΜΣ σε 4% υπέρ ΜΤΣ και 2% υπέρ ΕΚΟΕΜΣ.
η. Εάν συνεχισθεί ο υπολογισμός του ΕΚΟΕΜΣ ως κοινωνική παροχή,
τότε να προκαταβάλλεται όπως η σύνταξη.
θ. Επαναφορά της κράτησης των ΣΟΑ στο 1% από 0,60% (Συντ. Τ) που
άλλαξε ο πρώην ΑΝΥΕΘΑ κ. Μπεγλίτης.
ι. Καθιέρωση μικρού αντιτίμου εισόδου στα ΚΑΑΥ, Στρ. Μουσεία,
χώρους επίδειξης-εκπσης-ασκήσεων-εκθεσιακούς.
ια. Επαναπροσδιορισμός ποσοστού από έσοδα ΓΥΣ, ΥΣΑ, ΔΙΣ, ΤΥΕΣ
κ.λ.π.
ιβ. Προσδιορισμός ποσοστού (π.χ. 30%) τακτοποίησης Στρατολογικών
εκκρεμοτήτων, καθώς και ποσοστού επί της εξαγοράς θητείας και πάσης
φύσεως επιβληθεισών ποινών από τα Στρατοδικεία.
ιγ. Πλήρης ανεξαρτητοποίηση της υπηρεσίας του ΕΚΟΕΜΣ και
οργανωτικά από το ΜΤΣ.
ιδ. Καθορισμός «δίκαιης απαίτησης» βάσει αποδιδομένων κρατήσεων
μερισματούχων ΕΚΟΕΜΣ.
ιε. Αποφυγή ενοποίησης ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ.
ιστ. Ενοποίηση ΕΚΟΕΣ, ΕΚΟΕΜΝ ΚΑΙ ΕΚΟΕΜΑ σε ΕΚΟΕΜΕΔ, μετά την
ενοποίηση των ΜΤ, ΤΕΘΑ-ΤΣ-ΤΑΑ, κοινωνικών πόρων, ΑΟΟΑ, ΟΣΜΑΕΣ,
Στρκών Πρατηρίων.
ιζ. Έλεγχος και παρακολούθηση της κατάθεσης δικαιωμάτων των φορέων
που συνεισφέρουν πόρους στο ΕΚΟΕΜΣ .
ιη. Μηχανοργάνωση και διασύνδεση του ΕΚΟΕΜΣ με όλους τους φορείς
που συνεργάζεται.
ιθ. Έλεγχος καταγραφής μερισματούχων ΕΚΟΕΜΣ.
κ. Τήρηση του ετήσιου αποθεματικού ως εγγύηση για τον επόμενο χρόνο
χωρίς αύξησή του και χωρίς επενδυτικές κινήσεις δέσμευσής του.
κα. Παράταση συμπλήρωσης του αποθεματικού επ’ ωφελεία αύξησης των
εσόδων προς διανομή.
κβ. Αποπληρωμή του χρέους του ΜΤΣ προς το ΕΚΟΕΜΣ.
κγ. Υπολογισμός του χρέους του ΜΤΣ προς το ΕΚΟΕΜΣ ως αποθεματικό
αυτού.

