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Αζήλα, 18.12.2013 

 

 

Ενημεπωτικό Σημείωμα για Πποσυυγή Γιατπών 

Κατά του Clawback και Rebate 

 

Αξιότιμα μέλη του Συνεταιπισμού Επγαστηπιακών Ιατπών του 

Medisyn 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλεηαηξηζκνύ εθηηκώληαο ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε  θαη ζέινληαο λα ζπκβάιιεη θαη λα βνεζήζεη ηα κέιε ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ λνκηθή αληηκεηώπηζε ηνπ claw back θαη ηνπ rebate πνπ 

πιήηηνπλ όινπο καο πξνρώξεζε ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 

Πξώηνλ ζε ζπλεξγαζία  θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο λνκηθήο καο ζπκβνύινπ θαο 

Κνληνκαξίλνπ, ζπδεηήζακε γηα ηηο δπλαηόηεηεο λνκηθήο αληίδξαζεο θαη 

θαηαιήμακε νηη αλ θαη δελ εμαζθαιίδεη θαλέλαο  ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο, 

αλνίγεη έλα κηθξό παξάζπξν ειπίδαο ηόζν ζηελ  αλαζηνιή  ηεο θαηαβνιήο  

ηνπ ραξαηζηνύ Claw back θαη Rebate  έωο ηελ εθδίθαζε ηεο πξνζθπγήο ( ζε 

4-5 ρξόληα πεξίπνπ) αιιά θαη ζην κήλπκα πνπ ζα δώζεη κηα καδηθή θαηάζεζε 

πξνζθπγώλ  όηη δελ ήκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα δερηνύκε  νύηε ηα κειινληηθά 

ραξάηζηα 2014-15 πνπ αλαθνηλώζεθαλ όηη ζα ηζρύζνπλ. ε επόκελν βήκα 

ήξζακε ζε επαθή κε δηάθνξνπο λνκηθνύο ζπκβνύινπο δηεξεπλώληαο ζρεηηθά 

θόζηε. 

Σα ρξνληθά όξηα  όκωο είλαη αζθπθηηθά θαη κε βάζε απηά νθείινπκε λα 

θηλεζνύκε. 

 Μεηαμύ ηωλ άιιωλ  ήξζακε  ζε επαθή  θαη κε ηνλ λνκηθό ζύκβνπιν ηνπ ΠΙ 

ζέινληαο ε όπνηα ελέξγεηα λα έρεη θαη ηελ ζρεηηθή εγγύεζε θαη  βαξύηεηα ηνπ 

νξγάλνπ πνπ εθπξνζωπεί, άζρεηα εάλ ηππηθά δελ κπνξεί λα έρνπκε  ηελ  

ζρεηηθή αηγίδα ηνπ ΠΙ επίζεκα αθνύ ε θάζε δηθαζηηθή πξνζθπγή νθείιεη λα 

γίλεη από ηνλ θάζε ηαηξό μερωξηζηά. 

Πξνζπαζήζακε λα κεηώζνπκε ην θόζηνο γηα ηα κέιε καο ζην ρακειόηεξν 

δπλαηό  ζεκείν ρωξίο λα δηαθπβεύζνπκε ην όπνην απνηέιεζκα. 

Η ηειηθή πξόηαζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ ΠΙ έρεη ηηο αθόινπζεο 

πιεξνθνξίεο  γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζπλαδέιθνπο.  

 

1 .Η πξνζεζκία γηα θνηλή πξνζθπγή (rebate +clawback) είλαη κέρξη ηηο 

30/12/2013. 

2.Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο ππάξρεη πεξηζώξην ελόο κελόο γηα ηελ 

αίηεζε αλαζηνιήο. 
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3.Μέρξη ηηο 23/12/2013 ην γξαθείν ηνπ θπξίνπ Πνιίηε ζα πξέπεη λα έρεη 

παξαιάβεη ηα εμήο ραξηηά: 

    ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

     ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ 

     ΑΦΜ 

     ΑΜΚΑ 

     ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ 

     ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΣΟΝ ΔΟΠΤΤ 

     ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟΤ 

     ΦΧΣΟΣΤΠΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ     

     E-MAIL 

    ΔΙΓΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ  ΓΙΑ REBATE ΚΑΙ CLAWBACK (ΑΠΟ ΣΟ E-DAPY) 

Όζνλ αθνξά ηα ππόινηπα ραξηηά πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξωζνύλ (έζνδα, 

έμνδα ηαηξείνπ θ.ι.π) ππάξρεη πεξηζώξην έωο ηελ θαηάζεζε ηεο αλαζηνιήο. 

 

Σα έμνδα όιεο  ηεο   δηαδηθαζίαο  θνηλήο πξνζθπγήο θαη αλαζηνιήο είλαη 

1200επξώ +θπα 

Όκωο ιόγω ηεο θνηλήο πξνζθπγήο (rb+cb) ππάξρεη πεξίπηωζε ην δηθαζηήξην  

ζε δεύηεξν ρξόλν λα δεηήζεη ηνλ δηαρωξηζκό ηνπο νπόηε ηα έμνδα 

δηπιαζηάδνληαη. 

Δίλαη ζηελ δηαθξηηηθή ζαο επρέξεηα ηειηθά εάλ ζα επηιέμεηε λα θηλεζείηε 

δηθαζηηθά θαη κε πνην λνκηθό γξαθείν. 

Δκείο από ηελ πιεπξά καο νθείιακε λα θάλνπκε ην θαιύηεξν θαη λα ζαο ην 

πξνηείλνπκε. 

  

  

 Σα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο ηνπ Ννκηθνύ αξκόδηνπ ηνπ ΠΙ είλαη: 

 

 ΥΑΡΗ Σ. ΠΟΛΙΣΗ 

ΓΙΚΗΓΟΡΟ Δ Α.Π., .η.Δ., Γξ. ΙΑΣΡΙΚΗ Δ.Κ.Π.Α. 

ΔΠΙΚ. ΚΑΘ. ΙΑΣΡ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΔΤΡ. ΠΑΝ. ΚΤΠΡΟΤ 

ΙΚΔΛΙΑΝΟΤ 15, 15451 Ν. ΦΤΥΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ 

ΣΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com 

 

ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξω δηεπθξίληζε, 

Με εθηίκεζε  

 

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Medisyn 

 

Βηδάθεο Γηώξγνο Πξόεδξνο 

 

Μαθξίδεο Παλαγηώηεο Γ. Γξακκαηέαο 

mailto:chpolitis@gmail.com

