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Θεσσαλονίκη 22 Φεβρουαρίου 2021
Αριθ.Πρωτ.: 1095/Γ
Προς
Διοικήτρια Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κα Θεανώ Καρποδίνη
Αξιότιμη κα Διοικήτρια,
Η 14-12-2020 είχε οριστεί, ως καταληκτική ημερομηνία ένταξης στη διαδικασία αποπληρωμής
των rebate και claw back των ετών 2013-2019 με το ευεργέτημα των 120 δόσεων.
Ωστόσο ακουσίως αρκετά μέλη μας εργαστηριακοί ιατροί απώλεσαν την παραπάνω
ημερομηνία και συνεπώς τη δυνατότητα ένταξης, με συνέπεια να γίνει κράτηση από την
Υπηρεσία σας ολόκληρου του ποσού το μήνα Οκτώβριο 2020 και

κατά συνέπεια να

υποστούν ένα βαρύ οικονομικό πλήγμα με άμεσο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του
εργαστηρίου τους.
Εν συνεχεία η Υπηρεσία σας φρόντισε να δοθεί νέα ημερομηνία ένταξης στην αποπληρωμή
των οφειλόμενων ποσών από rebate και claw back των ετών 2013-2019 και συγκεκριμένα
την 17/2/2021. Τα μέλη μας- εργαστηριακοί ιατροί, που είχαν απολέσει την αρχική ημερομηνία
ένταξης εντάχθηκαν ήδη στη νεώτερη ημερομηνία, αλλά αντιμετωπίζουν το εξής σοβαρό
ζήτημα: ήδη αποπλήρωσαν τον Οκτώβριο του 2020, δίχως το ευεργέτημα των 120 δόσεων
και δε γνωρίζουν επίσης, εάν και οι μήνες που θα ακολουθήσουν μέχρι το μήνα ένταξής τους,
ήτοι το Φεβρουάριο του 2021, εάν τελικώς θα συνυπολογιστούν στο ευεργέτημα των 120
δόσεων, στο οποίο εντάχθηκαν.
Eν όψη των προαναφερθέντων παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε για όσα μέλη μας
εντάχθηκαν στην καταληκτική ημερομηνία της 17-2-2021, σε ότι αφορά τη δυνατότητα
αποπληρωμής σε 120 δόσεις των rebate και claw back των ετών 2013-2019, να τύχουν όλων
των ευεργετικών ρυθμίσεων και δυνατοτήτων που θα ετύγχαναν, εάν είχαν ενταχθεί στην
αρχική ημερομηνία της 14-12-2020. Συνεπώς παρακαλούμε, όπως επαναϋπολογιστεί ο
Οκτώβριος του 2020 με βάση πλέον τη νεότερη ημερομηνία ένταξης στις 120 δόσεις, όπως
και οι υπόλοιποι μήνες που μεσολαβούν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021 και όπως

επιστραφεί ή άλλως συμψηφιστεί το ποσό του Οκτωβρίου 2020, το οποίο και
παρακρατήθηκε, δίχως να υπολογιστεί στο ευεργέτημα των 120 δόσεων.
Τα παραπάνω αιτούμαστε, διότι έτσι θα ευεργετηθούν ουσιαστικά τα μέλη μας, που έχασαν
την αρχική καταληκτική ημερομηνία και τα οποία, όπως και το σύνολο των πολιτών βιώνουν
οικονομική δυσπραγία λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών, που προκάλεσε ο COVID-19 στη
χώρα μας.
Με τιμή
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