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Ενημερωτικό Σημείωμα για Προσυυγή Γιατρών 

Κατά του Clawback και Rebate 

 

 Σα αηνκηθά εηδνπνηεηήξηα πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζε θάζε γηαηξό 

πξνζβάιινληαη κε Πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ θαηά ηόπνλ αξκνδίνπ Σξηκεινύο 

Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ. Με ην έλδηθν βνήζεκα ηεο πξνζθπγήο δεηείηαη ε αθύξσζε ηνπ 

εηδνπνηεηεξίνπ. Η πξνζεζκία άζθεζεο ηεο Πξνζθπγήο είλαη 60 εκέξεο από ηόηε πνπ 

θνηλνπνηήζεθε ζηνλ πξνζθεύγνληα ην εηδνπνηεηήξην θαη έιαβε γλώζε απηνύ. 

 Η πξνζεζκία θαη άζθεζε ηεο πξνζθπγήο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνζβαιιόκελεο πξάμεο. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα λα κελ θαηαβιεζνύλ ηα πνζά ηνπ 

Clawback θαη Rebate ζα πξέπεη λα δεηεζεί ε αλαζηνιή εθηέιεζεο ησλ εηδνπνηεηεξίσλ 

κε Αίηεζε Αλαζηνιήο, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην δηθαζηήξην πνπ έρεη αζθεζεί ε 

Πξνζθπγή. Η άζθεζε ηεο Αίηεζεο Αλαζηνιήο δελ απαηηείηαη λα γίλεη κέζα ζε 

νξηζκέλε πξνζεζκία, αιιά ζα πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί πξώηα Πξνζθπγή, ε νπνία 

ππελζπκίδνπκε όηη ζα πξέπεη λα αζθεζεί κέζα ζε πξνζεζκία 60 εκεξώλ. 

ύκθσλα κε άξζξν 7 παξ. 1 ΚΔΔ/κίαο «Αξκόδην ζηνλ πξώην, θαη ηειεπηαίν, 

βαζκό είλαη ην δηθαζηήξην ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εδξεύεη ε αξρή από πξάμε, 

παξάιεηςε ή πιηθή ελέξγεηα νξγάλνπ ηεο νπνίαο δεκηνπξγήζεθε ε δηαθνξά. Η 

Αξκνδηόηεηα απηή δηαηεξείηαη θαη ζηηο Πεξηπηώζεηο πνπ, θαηά ησλ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ηνύησλ, αζθείηαη νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή πξνζθπγή». Εθόζνλ ν 

ΕΟΠΤΤ έρεη έδξα ζηελ Αζήλα ηνπηθή αξκνδηόηεηα είλαη ηνπ  Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ 

Αζελώλ».  

 Τπάξρεη έλα δήηεκα θαηά πόζνλ ην εηδνπνηεηήξην ηνπ Clawback θαη απηό ηνπ 

Rebate είλαη ζπλαθείο πξάμεηο ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο. 

Παξαζέηνπκε ην ζρεηηθό άξζξν 122 ηνπ ΚΔΔ/κίαο: 
«ΤΝΑΦΕΙΑ  

Άξζξν 122 

1. Κνηλό έλδηθν βνήζεκα κπνξεί λα αζθεζεί από ηνλ ίδην δηάδηθν γηα ζπλαθείο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή 

πιηθέο ελέξγεηεο, εθόζνλ ην δηθαζηήξην είλαη σο πξνο όιεο θαηά ηόπν αξκόδην. 

«2. πλαθείο είλαη νη πξάμεηο θαη νη παξαιείςεηο: 

α) όηαλ ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα λνκηθή θαη ζηελ ίδηα θαηά ηα νπζηώδε ζηνηρεία πξαγκαηηθή βάζε ή β) όηαλ 

ε λνκηκόηεηα ηεο κηαο αζθεί επηξξνή ζηε λνκηκόηεηα ηεο άιιεο. ηηο θνξνινγηθέο δηαθνξέο, ε ζπλάθεηα 

δελ αίξεηαη εθ κόλνπ ηνπ ιόγνπ όηη νη πξάμεηο αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά έηε.»  

3. πλαθείο είλαη νη πιηθέο ελέξγεηεο όηαλ ζπλδένληαη νπζησδώο κεηαμύ ηνπο θαη νη αμηώζεηο πνπ 

απνξξένπλ από απηέο ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα λνκηθή βάζε. 

4. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ θαζ' ύιελ αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 121. 
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5. Αλ δελ ζπληξέρνπλ, σο πξνο όιεο ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή πιηθέο ελέξγεηεο, νη πξνϋπνζέζεηο ησλ 

παξ. 1-3 θαηά πεξίπησζε, εθαξκόδνληαη αλαιόγσο όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 121.[Η παξ. 

2 ηνπ άξ. 121 έρεη σο εμήο: 2.Αλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο νκνδηθίαο, ην έλδηθν βνήζεκα 

θξαηείηαη σο πξνο ηνλ πξώην θαη ηνπο νκόδηθνπο κε απηόλ θαη δηαηάζζεηαη ν ρσξηζκόο ηνπ σο πξνο 

ηνπο ππόινηπνπο.] 

6. Γηα ην ρσξηζκό ηνπ θνηλνύ δηθνγξάθνπ εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ όξζξνπ 

115. Ο ρσξηζκόο επηηξέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαηά ηόπν αλαξκνδηόηεηα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ σο πξνο νξηζκέλεο από ηηο ζπκπξνζβαιιόκελεο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή πιηθέο ελέξγεηεο». 

 

 Η δηάθξηζε απηή είλαη θξίζηκε, δηόηη αλ είλαη ζπλαθείο, ε πξνζβνιή ησλ δύν 

πξάμεσλ απηώλ κπνξεί λα γίλεη κε έλα δηθόγξαθν Πξνζθπγήο θαη Αίηεζεο 

Αλαζηνιήο. Δειαδή δύν έλδηθα βνεζήκαηα ζσξεύνληαη ζε έλα δηθόγξαθν. Απηό είλαη 

ζεκαληηθό, δηόηη εμνηθνλνκνύληαη έμνδα δεύηεξεο δίθεο. Επεηδή, όκσο, ηα Δηθαζηήξηα 

αλαιακβάλνπλ πξώηε θνξά ηέηνηεο ππνζέζεηο θαη δελ έρεη δηακνξθσζεί αθόκα 

λνκνινγία (δηθαζηηθέο απνθάζεηο), δελ γλσξίδνπκε πνηα θξίζε ζα εθθέξνπλ νη 

δηθαζηέο πνπ ζα δηθάζνπλ απηέο ηηο ππνζέζεηο, δειαδή είηε όηη είλαη ζπλαθείο 

πξάμεηο θαη επηηξέπεηαη ε ζώξεπζε ή όηη ζα πξέπεη λα αζθνύληαη κε δηαθνξεηηθά 

δηθόγξαθα.  Οη Πξόεδξνη Τπεξεζίαο ησλ Δηνηθεηηθώλ Δηθαζηεξίσλ δελ κπνξνύλ λα 

εθθέξνπλ αθόκα άπνςε, δηόηη είλαη θαζαξά ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δηθαζηή πνπ 

ζα ρξεσζεί κία ηέηνηα ππόζεζε ηη ζα απνθαζίζεη. 

 Καηά ηε γλώκε καο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζνύλ ππέξκεηξα νη 

γηαηξνί ζα πξέπεη κε έλα δηθόγξαθν Πξνζθπγήο λα πξνζβιεζεί θαη ην Clawback θαη 

ην Rebate. ηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε πνπ ν Δηθαζηήο θξίλεη όηη πξέπεη λα γίλεη κε 

ρσξηζηά δηθόγξαθα, δελ ζα απνξξίςεη ηελ ππόζεζε, αιιά ζα θξαηήζεη λα δηθάζεη ην 

έλα κέξνο (αλάινγα ην Clawback ή ην Rebate) θαη γηα ην άιιν ζα δηαηάμεη λα 

θαηαηεζεί ρσξηζηό δηθόγξαθν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν θαη δηαζθαιίδεηαη ε κε 

παξαγξαθή, αιιά θαη α) δελ επηβαξύλνληαη νη γηαηξνί εμ αξρήο κε ρξήκαηα δηπιήο 

δίθεο, β) ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα γίλεη δεθηή ε ζώξεπζε ηνπ δηθνγξάθνπ, νπόηε 

εμνηθνλνκνύληαη δαπάλεο δεύηεξεο δίθεο θαη γ) αθόκα θαη αλ ρξεηαζηεί δεύηεξν 

δηθόγξαθν, απηό ζα γίλεη ζε δεύηεξν ζηάδην, ιίγνπο κήλεο κεηά,  θαη δελ ζα 

απαηηεζεί λα θαηαβιεζεί από ηελ αξρή θαη εθάπαμ όιν ην πνζό ηεο δηθαζηηθήο 

δαπάλεο. Σν Δηθαζηήξην ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα δηαηάμεη ην δηαρσξηζκό ησλ 

δηθώλ θαη από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ππάξρεη δπλαηόηεηα εληόο 30 εκεξώλ 

λα θαηαηεζεί λέα πξνζθπγή θαη αίηεζε αλζηνιήο.  

 Πξνο ελεκέξσζε γηα ηε δηαδηθαζία ρσξηζκνύ δηθνγξάθνπ παξαζέηνπκε ην 

λνκηθό κέξνο ηεο ππ’ αξ. 867/2012 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Δηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ: 
«…2. Επεηδή ν Κώδηθαο Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο (Κ.Δ.Δ. - Ν. 2717/1999, Α' 97) νξίδεη ζην άξζξν 122, 

όπσο απηό ίζρπε θαηά ην ρξόλν άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο (22/12/2005), όηη: «1. Κνηλό έλδηθν βνήζεκα 

κπνξεί λα αζθεζεί από ηνλ ίδην δηάδηθν γηα ζπλαθείο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή πιηθέο ελέξγεηεο, εθόζνλ ην 

δηθαζηήξην είλαη σο πξνο όιεο θαηά ηόπν αξκόδην. 2. πλαθείο είλαη νη πξάμεηο θαη νη παξαιείςεηο: α) 

όηαλ ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα λνκηθή (θαη) πξαγκαηηθή βάζε ή β) όηαλ ε λνκηκόηεηα ηεο κηαο αζθεί επηξξνή 

ζηε λνκηκόηεηα ηεο άιιεο. 3. πλαθείο είλαη νη πιηθέο ελέξγεηεο όηαλ ζπλδένληαη νπζησδώο κεηαμύ ηνπο 

θαη νη αμηώζεηο πνπ απνξξένπλ από απηέο ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα λνκηθή βάζε. 4. . 5. Αλ δελ ζπληξέρνπλ 

σο πξνο όιεο ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή πιηθέο ελέξγεηεο, νη πξνϋπνζέζεηο ησλ παξ. 1-3 θαηά 

πεξίπησζε, εθαξκόδνληαη αλαιόγσο όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 121. 6. .». Εμάιινπ, ζην 

άξζξν 121 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

3226/2004 (Α' 24) νξίδεηαη όηη: «1. . 2. Αλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο νκνδηθίαο, ην έλδηθν 

βνήζεκα θξαηείηαη σο πξνο ηνλ πξώην θαη ηνπο νκόδηθνπο κε απηόλ θαη δηαηάζζεηαη ν ρσξηζκόο ηνπ σο 
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πξνο ηνπο ππόινηπνπο. 3. Με ηελ απόθαζε πνπ δηαηάζζεη ην ρσξηζκό πξνζδηνξίδνληαη, θαηά πξνηίκεζε, 

ζε ζπγθεθξηκέλε δηθάζηκν, γηα λα δηθαζηνύλ νη ρσξηδόκελεο ππνζέζεηο».    

3. Επεηδή, από ην ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη όηη γηα λα αζθεζεί παξαδεθηώο 

πξνζθπγή θαηά πεξηζζνηέξσλ εθηειεζηώλ αηνκηθώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, πξέπεη λα πθίζηαηαη 

ζπλάθεηα κεηαμύ ησλ πξάμεσλ απηώλ, δειαδή πξέπεη νη ελ ιόγσ πξάμεηο λα ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα 

λνκηθή θαη πξαγκαηηθή βάζε ή ε λνκηκόηεηα ηεο κηαο λα αζθεί επηξξνή επί ηεο λνκηκόηεηαο ηεο άιιεο, 

επηπιένλ δε πξέπεη λα ζπληξέρεη θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηα ηνπ δηθάδνληνο δηθαζηεξίνπ σο πξνο όιεο ηηο 

πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο. Εηδηθόηεξα, πεξηζζόηεξεο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ, έζησ θαη αλ αθνξνύλ 

ηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, δελ πξνζβάιινληαη παξαδεθηώο κε θνηλή πξνζθπγή ειιείςεη ζπλαθείαο, 

θαζόζνλ εθδίδνληαη ζηα πιαίζηα δηαθνξεηηθώλ λνκνζεζηώλ, κε απνηέιεζκα λα ζηεξίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθή λνκηθή βάζε, ελώ ε λνκηκόηεηα ηεο κηαο δελ αζθεί επηξξνή ζηε λνκηκόηεηα ηεο άιιεο. 

Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη δελ ζπληξέρνπλ νη θαηά ηα αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο ηεο 

ζπλάθεηαο, ην δηθαζηήξην δελ απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή σο απαξάδεθηε, αιιά θξαηεί θαη δηθάδεη απηήλ 

σο πξνο ηελ πξώηε από ηηο πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο θαη ηηο ηπρόλ ζπλαθείο κε απηήλ, αλαβάιιεη δε ζε 

ξεηή δηθάζηκν ηελ εθδίθαζε ηεο ππνζέζεσο, σο πξνο ηηο ινηπέο πξάμεηο θαη δηαηάζζεη ην ρσξηζκό ηνπ 

αξρηθνύ εληαίνπ δηθνγξάθνπ, κε θαηάζεζε απηνηεινύο δηθνγξάθνπ πξνζθπγήο εληόο 30λζεκέξεο 

πξνζεζκίαο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο. ε πεξίπησζε δε, πνπ εληόο ηεο ελ ιόγσ 

πξνζεζκίαο, δελ θαηαηεζεί λνκνηύπσο, κε θαηαβνιή θαη ηνπ αληηζηνίρνπ παξαβόινπ, απηνηειήο 

πξνζθπγή, θαηά ρσξηζκό ηεο αξρηθήο, γηα ηηο πξάμεηο πνπ δελ είλαη ζπλαθείο κε ηελ πξνηαζζόκελε ζην 

αξρηθό δηθόγξαθν, ηόηε, σο πξνο ηηο πξάμεηο απηέο, ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε (πξβι. 

Δηνηθ. Οινκ. ηΕ 4/2004)…».   

   

 Η θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηα, ιόγσ ηεο ζύκβαζεο, είλαη ε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Εθεηείνπ Αζελώλ θαη όρη ε ηνπ Πιεκκειεηνδηθείνπ (άξζξν 6 παξ. 2 πεξ. α ΚΔΔ/κίαο).  

 Εθηηκώκελν θόζηνο είλαη 600 επξώ γηα ηελ πξνζθπγή θαη 600 επξώ γηα ηελ 

αίηεζε αλαζηνιήο (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%). Αλ ρσξηζζεί ε δίθε, ηα πνζά 

απηά ζα είλαη ηα ίδηα, ζε δεύηεξν ρξόλν.  

  

 ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε,  

     Με ηηκή,  

      
     Υάξεο Πνιίηεο 


