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AΘτivα 26-7-20t2

ΙΙPOΣ
Πρ6εδρo ΣEYTΙIΚΑ ΘEΣΣΑJ\oΙ\ΤΙKtΙΣ

ΘEMλ Δκααrιξ διεκδtηοτ'1 του oικσγoμικοιi κιvt|τρoυ απ6 τουq γwτροξ ταl
ΙΚA€TAλ{

Κ$ρε ΙΙρ6εδρε

Tο 2006 1oμ1γιiΘηκε αε 6λουq τωq υπα}λη}rουg των ααφαλιοτικdrv ταμe{ον,
πληv$JΣ.ΙΚA_ETΑM,τo ο1κονομικl κ[ητρο, αvερ2tr6μwο oτo πoα6 tων 150 1lhγρι
xαι 250 anρΦ τον μτiνη αv&xαyα μ τα μr6vια υlηρεαtα6 του ιlαιαλλtlλου.

tΙ Διο{κt1αt1 tοιl ΙΚΑ-ETΑλd μeτ&, τrον αρμοδ{,ωι, υπουρyεiωιl' 2troρ{γηιsαν το
2008 το ανωτθρω επtδoμα }ι6νο φ:μE διοικητικαιlζ υπα}λriλουζ του ΙδρΦματο6,
ωτor<λε{οwαq &αι τωq γιατρoιlζ και τουζ ηεiογoμιrcοnig υπαλλτiλουg απ6 ηv
χoρηγησΙl ταυ αvωτθρω επιδ6ματo9.

Παρd τη διαβeβαι6σεξ ηζ Διο{ηηg του ΙΚξ ηv π{εαr1 zrαυ rιακιtθηκε και
αακε{ η IIOΣEYTΙΙΚA μr,θxρι Φμρα προq 6λου9 του6 εμπλεκ6μwου6 φoρeξ, δw
διαφαiνεται οται' oρζοvrα η πθαιΦτητα ιομoΘετικ{E μθμtαεωq καταβολτ1q ταιl
οικorruμικαιi κιvtiτραl l(αι στσυ6 γιατρo6q ταιl IΚA-ETAM truν EoΠ\T

Σα5 γνωρζω 6η πρoκειμitlαιl να δrεκδικt!σοι)με δικααrικξ mlαδρομικ&, και
για το μθλ}ον, το αvωtθρω eπ{δομα πpθιτει'.
A) Κ&Θε γιατρδg ιaα αlμπ\ρdloeι το ε\rι}π,ο ,tσυ σαξ πρoακoμζω, μ βεβαtωαtl τα)
1vηοiου ηζ υ?σrραφηq τω αrι6 τo IΚA-ETΑM τα ΚEΠ η ην Αατtlνομfu
B) Κ&Θε γιατρ6q Θα καταβdιλει το πoαδ τοw 20 eυρ6 γπ κdxυψη μ€ραι16 των
δικαοτικΦν εξ6δοw (παρθβολ0ξ εvημq κοινo:ιοπ|οεη αγαγΦν και απoφd,οεοιιl
κ.λ.π.). H αιιοΦt μω ανθp1εται οτο ποοοατ6 loΥq eτctτου επδικαοθθιπο6 ποοοι1.

Παρακαλdl τα ανωτ*ρω να μου πρocrκoμισθαw μθ2φι 30-9-2CI|2
}vlε Eκr{μηη

o Nομικδg ΣΦμβα'λοq ηξ ΙIοΣ,EYTΙΙΚΑ

Γedlψιοg Χα1κ&ληg
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IΑTPοΙ ΙΚΑ -ETAM EοΙΙYY rΙAοIκοNοMΙκο Ιilι\ιΙΙTpo

NΑ ErEAΙΩΘlΙ Tο ΓNΙΙΣΙο TΙΕ YΠοΓPAΦΙΙΣ TIΙΣ EEοYEΙοAοTIΙΞIΙΣ Απο
Tο ΙKΑ-ETAIν[, TA ΚEII rl τηγ ΑΣTYNοMΙΑ

ΑTοMΙΙζΑ ΣTοΙXEIA YΙIΑΛΛHΛoY
1) οΝοMΑ EΠΩΝΥMο
ΠΑTΡΩNY-Ι\{ο ΑFIΘMοΣ MIΙTΡΩOY (μιοθοδοοiη)

2) ΔΙEYΘYNΣIΙ; oΔoΣ ΑΡΙΘMοΣ
tIοΛH TΑr(. ΚΩΔΙΚA
3) THΛEΦΩΙ{ο I{INΙ{Tο

4) ΙΙMEΡοMHNΙΑ ΔΙοΡΙΣMοY
5) HMEPοMHNΙΑ MοNΙMοΠοIHΣEΩΣ
6) EΙΔΙΚοTΗTΑ

7)MοΝlMοΣ l n Σlr4BΑΣΙοΥxoΣ Π ωlμrtληβοtεμ,.Χηrκ(ιtτIγφiαrt(ηtιιιιlrεαl

Tο rΝΙΙΣΙo TΙrΣ YΙΙοΓPΑΦHΣ NA BEBAΙΩΦEΙ AΠο Tο ΙΚΑ-ETAι,Ι, τα ΚEΠ { TΙΙN
ΔΣTYΙΨoMΙA

E Ξ o YΣ Ι ο Δ o T Η Σ ΙΙ _ EΓΓPAΦIΙ ΣYMΦΩΝIA
QΗιπαrgγραμιιθv

κ0τοtxο6 οδ6c

Tαx. Κdlδικαg _ _Tηλ.
A,Φ.M' Δ'ο.Y. εξουoωδοτdl
τοvδιr'ιlΦροΓε6ρyω Ary.ΧαlκfiληrκtτοικοΑΦτ1νΦν,οδ0e rαμβfττα αpι0μ. 6ι τox,. κΦrικα
1067E τι1L 210-3t1t230 κιγ 69739t24J7 ν,α προβεt οe 6λε6 τl4 κατd, τοv ι6μο διαδικαoτικξ

'ρΦξeξ 
εv(υrtιον tωv αρμοδtοv ΑοaκΦν και ΔωικτltικΦv Δυαοτrlρtων (Πρ<εcοδιlce{ου Eφετεtου)

ναπαplaταται αe αιπd, κrαι vιι με εκπροαD?ιeζ vα διορζeι οe πeρfπτα)ση πiιραπομπlig πληρeξοsοιο
δυcηβρo, πglοκειβvοrr \e μου επlδκαοθεt δυcαοτικ65η αv&λογη απoζημfmοτ1 η/ια ηv μη χορ?yηση
ταr ryπ6 του v6μοιl προβλαr6μwυ οικοιroμιlcο,δ κινf1τροιl που το ΙI(A-ETAM, κα,ι ο EOΠYY δεν
μου 2trορrγΦοε. H αμοΦη τoυ αrg *vωπλτ1μξoυα[ου tlοll δικηy6ραιl oιlμφωv6 ιlα αvθgηρται ατο Ι0%
επ[του ποoοι} πω θα μυ aυιδυcαοθetti καΘ'οωvEdποτe τρ6πο μετΦ ηv κατΦθεοιl ηg αγιογr1g μυ
tcαταβληθεt Tlr2g6v ιlπ6 του v6μου πμβοε6μιt παββολα εφθοεωg και αvαφθοεωg θα καταpληθα0v
απ6 τοv ω6 &ιω ειηολθα. Σε περ6ttωσlι μη ιtαταβολttg δικαοτικ69ti εξωδ{xωgτου αιτoιψfιυιl
επιδ6ματοq ουδεμ{α αμοΦη οφε0uω στογ Φξ &vω δικηγ6ρο.
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o H Eξουοιρδοτ

BπBΑτΩΝETΑΙ Tο Γ1\T[ππο THΣ
ΥΙIοΓpAΦΙ{Σ

αρΦ


