
 

Απαηηνύκελα έγγξαθα γηα Αίηεζε Αλαζηνιήο 

Clawback θαη Rebate 

 

 

 Γηα ηελ άζθεζε Αίηεζεο Αλαζηνιήο θαηά ηνπ clawback θαη rebate ζα 

πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη εγγξάθσο όηη ε κε ηελ θαηαβνιή ησλ δεηνύκελσλ 

πνζώλ είλαη δύζθνιν λα επηβηώζεη ην ηαηξείν ή ν γηαηξόο ή ε νηθνγέλεηά ηνπ.  

 

Από ηα ζπρλά εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο: 

α. Η εκεξνκελία κέρξη 10 Ιαλνπαξίνπ είλαη ελδεηθηηθή. Δελ ππάξρεη 

πξνζεζκία, κπνξεί ι.ρ. λα δνζνύλ θαη 17 θαη 24 Ιαλνπαξίνπ. Θα πξέπεη 

όκσο λα ζπκόκαζηε όηη ε αίηεζε αλαζηνιήο έρεη ραξαθηήξα αζθαιηζηηθώλ 

κέηξσλ θαη έηζη δελ κπνξεί λα είλαη ε πξνζεζκία απεξηόξηζηε. Μπνξεί 

βέβαηα λα γίλεη θαη ζην ρξνληθό ζεκείν θαηά ην νπνίν ν ΕΟΠΥΥ είηε ζα 

θάλεη εθηειεζηή ηελ απαίηεζή ηνπ είηε ζα αξρίζεη λα ζπκςεθίδεη κε ηα 

πνζά πνπ επξόθεηην λα δώζεη ζηνπο γηαηξνύο. 

β. Έλα εξώηεκα πνπ ζπρλά ππνβάιιεηαη είλαη όηη νη ινγηζηέο ζηνλ 

ηζνινγηζκό εζόδσλ/εμόδσλ βγάδνπλ κηα θεξδνθνξία, ι.ρ. 500 ή 1.000 ή 

1.500 επξώ θαηά κήλα. Τν δήηεκα όκσο εδώ είλαη λα απνδεηρζεί ζην 

δηθαζηή όηη όρη κόλν ην ηαηξείν «δελ ηα βγάδεη πέξα», αιιά πέξα από ην 

ηαηξείν ππάξρεη θαη ε νηθνγέλεηα ηεο/ηνπ γηαηξνύ. Λ.ρ. αλ ππάξρνπλ έλα ή 

δύν ή ηξία παηδηά, απηά επηβαξύλνπλ ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, αθόκε θαη 

νη ινγαξηαζκνί ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, αθόκε θαη ζπγθεληξσηηθόο θαηάινγνο 

ησλ εμόδσλ πνπ πξόθεηηαη λα δνζεί ζηε ΔΟΥ θαηά ηε θνξνινγηθή δήισζε. 

Μπνξεί ηα παηδηά λα είλαη ζην ζηξαηό, λα ζπνπδάδνπλ ζε άιιε πόιε (ι.ρ. 

κηζζώκαηα ζηελ άιιε πόιε, λα ζπνπδάδνπλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία ή ζε μέλα 

παλεπηζηήκηα (νπόηε παξαηίζεληαη ηα δίδαθηξα, εηζηηήξηα ζπγθνηλσληώλ 

θ.ν.θ.). Μπνξεί λα ππάξρνπλ επηβαξύλζεηο από δάλεηα ηνπ ηαηξείνπ ή ηνπ 

ζπηηηνύ, από πηζησηηθέο θάξηεο θ.ιπ. Μπνξεί λα ππάξρνπλ ζε πεξίπησζε 

δηαδπγίνπ δηαηξνθέο. Όια απηά, αιιά θαη θάζε ζρεηηθή δαπάλε ηεο 

νηθνγέλεηαο κπνξνύλ ζπγθεληξσηηθά λα κπνπλ κέζα ζηελ Αίηεζε 



Αλαζηνιήο, αξθεί λα απνδεηθλύνληαη κε έγγξαθα. Έηζη, ι.ρ. ρξήζηκα είλαη 

λα ηεζνύλ ππόςε ηνπ δηθαζηεξίνπ, ελδεηθηηθά, ηα εμήο έγγξαθα: 

γ. Εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα εθνξίαο έηνπο 2012. 

δ. Ιζνινγηζκόο (γηα εηαηξείεο). 

ε. Πίλαθαο πξνζσπηθνύ ζεσξεκέλνο από ηελ αξκόδηα Επηζεώξεζε 

Εξγαζίαο, ζε πεξίπησζε πνπ απαζρνιείηαη πξνζσπηθό. 

ζη. Οθεηιέο ζε πξνκεζεπηέο ή ηξίηνπο, πνπ απνδεηθλύνληαη είηε κε 

ινγηζηηθό έγγξαθν είηε κε εμώδηθα, αγσγέο, αζθαιηζηηθά κέηξα θιπ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (ζε πεξίπησζε νηθνγελεηώλ κε 

παηδηά, δεδνκέλνπ όηη ηα παηδηά ζπλεπάγνληαη έμνδα). 

ε. Οπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηδηαίηεξε δαπάλε (ι.ρ. 

βεβαίσζε από ηξάπεδεο γηα δάλεηα, απόδεημε θαηαβνιήο δηδάθηξσλ ζε 

ηδησηηθό ζρνιείν, ζρνιή, παλεπηζηήκην θ.ν.θ.). 

 

 Σα έγγραθα ασηά θα πρέπει να αποζηαλούν με ζσζηημένη 

ηατσδρομική επιζηολή με ζηοιτεία παραλήπηη: Χάρης Σ. Πολίηης, 

ικελιανού 15, Νέο Ψστικό, Σ.Ι. 15451, ηηλ. 2106756747 ηο 

αργόηερο μέτρι ηην Παραζκεσή 24.01.2013, ώζηε να αζκηθεί 

εγκαίρως η Αίηηζη Αναζηολής. Εάλ δελ έρεη ήδε θαηαηεζεί ην πνζό ησλ 

738 επξώ (600 επξώ πιένλ ΦΠΑ), πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Αίηεζε Αλαζηνιήο, ζα 

πξέπεη κέρξη ηηο 10.01.2013 λα θαηαηεζεί ζην ινγαξηαζκό ΕΘΝΘΙΗ 

ΣΡΑΠΕΖΑ 075/756661-15 (όλνκα Γεώξγηνο θαη Νηθόιανο Σηδεξόπνπινο). 

Από άλλη ηράπεζα μπορεί να αποζηαλεί με ΘΒΑΝ 

GR7301100750000007575666115 κε ηνπο ίδηνπο δηθαηνύρνπο. Καηά ηελ 

θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα λα αλαγξάθεηαη γηα αλαζηνιή ή γηα ΕΟΠΥΥ ζηελ 

αηηηνινγία καδί κε ην νλνκαηεπώλπκν απηνύ γηα ινγαξηαζκό ηνπ νπνίνπ 

αζθείηαη ε αίηεζε αλαζηνιήο, γηα λα κπνξεί λα γίλεη ε επαιήζεπζε θαηαβνιήο 

ησλ ρξεκάησλ. Μπνξεί λα ζηέιλεηαη θαη fax ηεο απόδεημεο ζην 210 6729207 

(ιεηηνπξγεί από 15.00 σο 09.00 ηεο επνκέλεο) ή ζην email 

chpolitis@gmail.com. 
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