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Σε ουvθ1εια τηζ ερΦτηοηζ σαζ vια το Θfμα τηq διεκδtκηoηξ του επιδ6ματoq κιv{τρoι, vιατο ι.ιτρο 'vοσηλευτικ6 και παραtατριxd προoωπικd του IKA.ETAM *xουμε vα σαξεπιoημΦvouμε τα ακ6λoυΘα:

|'l δυvατ6τητα που 61εtε yια δικαoιικ{ δωκδiκηoη τoυ οικovoμικoιi κιvr|τροu TοU dρθρου63 N' 3s18/ 2006 που καtαβαλλ6tαv στουξ υπα}ιλ,dλοuζ και σtο voαηλευτικ6. ιατρικ6πρoοωπικ6 6λωv τωv Φορθωv κοιvωvικtlξ AοΦdλιαηq και (πo διοικητικ6 πρoοωπικ6 lKΑ.ETAM, 
αΦορd tο διdαtημααπ6 τα μ€οα του 2007 Eωq και τov tlοdμβριο τoυ 2011 .

oι δικαιοιi1οι εtrτdoαοvται αε 6υο κατηγoρ[eg, αvθλoγα με τo επhεδo εκπα[δευοηq.

1η lωTHΓοPlA- ΠE &TΕ

A) 15ο ενριil l μllvα μ€tοι 10 6τη υπηρeοtαq

B} 2ο0 eνριιl μ{vα απ6 1ο.2οtτη υπηρεο(αg

Γ} 250 eυριh/ μdυα απ6 20 €τη uπηρεο[αζ και dvω

2η κATl{ΓοplA" ΔE & γE

Tα παραπdvω πoo4 μειωμ€vα αvτ[ατο.ιχα κατd 20%,Aπ6 το 2010 ιο1Φει vθα ι<λ[μακα.
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oυμμειεx6ιπων στιξ αιrωγdq διεκδtκηοηq

A. Πρoπαραοκευαοτικf 6ιαδικαοtα

για τηv θwαξη ατη λtαια
ακoλouθεlται η παρακtτω διαδικαg[α:

1) Συγκθιrrρωαη εvδιαΦερομ€vωv και UπoyραΦιl αετικοιJ εvτιJπου και εξουοιoδοτι!οεωv-
ερyολαβικιilv 6[κηq

Ζ) Kαταβoλ{ o1ετικ{q ουμμετο1ι|g ατα δικαατικd tξοδα : 25 ευρΦ /dτομo με α$μβαoηιδιωτικοιJ 6ικα[oυ και 30 eυριb /&τομο yια τoυζ μοvlμouq {η διαΦoροπrιn"n ;;;;.,λ6yω μεyαλιiτερωv εξdδωv ατα διοικητLκd, δικαοτιlρια}

3} Συyκθwρωαη βεβαιιilσ€ωv για το 1ρ6vo πρoσπηρεο(αζ καθεv6ξ cπο πριilηv IκA-ΕTAM
απ6 τηv Δ/νοη Προαωπικοιj _επιoυv*πτεται α1ετικr,i εξουαιοδ6τηση προζ το γρα$ε(ο μαqγια διευκ6λuvοη.
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μι αμoιβtl του γραΦειoυ μαq opiζεται οε ποoοoτ6 10% επl του τελικof xαθαροιi πoοο0,

6ταν επιδικαστει τελθσ[δικq κα,ι εισrιραχθει.

E. Aικαστικi δια6ιrαο[α

α} oι αγωγ€ξ γιατouξ αuμβααιo0χoυq ιδιωτικo6 διiια[ου αοκοιJtπαι ατα πoλιτικt-αατικθ
δικαατι|ρια

βl oι αvωvθζ lιατουξ μoνlμoυq ασχοliwαι σ(α διοικηtιxt δικαcπι'iρια.

Στoυg oυμμετ€1ovιεg περιλαμβtvθται to ιατρικ6 και voσηλευτικ6 πρooωπικ6 ,αλλd και το

παραιατριl(6 (τε;ψoλ6voι. rταραοκευ αcrιEg, κλπ,}

oι υπoθ6oειq θα θ1oυv ο[youρα και 2ο βαθμ6, 6μωq με tηv τeλεoιδικ[α τo evαγdμevo

πρ6σωπο οuvriθωξ πληρΦνειxωρlζ περαιτθρω θvδικα μ6oα.

Σημεlωoη: To γραΦε[o μαξ παρ6χειταlαικl1 θvημθρωση σθ εκπρ6σωπο τωv ουμμετε16ιπωv

Δε6ομθυου επ(οηq.6τιτoυξ επl}ιειlουq μdvεc αρχιζει ιαι η παραγραΦ't των απαιτdαειοv
κατ& τoυ I}1A-ETAM(vυν EoΠΥΥ) ε[ναι οημαrπικ6 να δια6ικαο[α οι}tπομα.
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