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        ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

                   ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ομήρου 5 –  105 64 ΑΘΗΝΑ                  Αθήνα,  22 Δεκεμβρίου 2021 

   

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  N o  5 

 

Αγαπητοί ασφαλισμένοι, 

 

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Νο 4 (1/12/2021), σας ενημερώνουμε ότι από την                                

1
η
 Ιανουαρίου 2022 θα τεθεί σε ισχύ η υπογραφείσα σύμβαση με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 

Σύλλογο (ΠΦΣ), για την προμήθεια φαρμάκων, με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων 

μελών του Ταμείου.  

Παράλληλα, από την ανωτέρω ημερομηνία, η συνταγογράφηση των φαρμάκων από τους 

ιατρούς (εντός και εκτός των δομών του Ταμείου) θα γίνεται πλέον μέσω του συστήματος της 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και θα ισχύουν τα εξής:  

o Το ΑΤΠΣΥΤΕ θα συνεχίσει να αποζημιώνει τα φαρμακευτικά σκευάσματα με την 

εμπορική ονομασία αυτών και όχι με τη δραστική ουσία. 

o Οι συνταγές των φαρμάκων θα έχουν έντυπη ή άυλη μορφή. 

o Σχετικά με την άυλη συνταγογράφηση, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να ενταχθούν 

σε αυτή και να λαμβάνουν τις συνταγές ηλεκτρονικά (sms, e-mail), θα εισέρχονται στην 

εφαρμογή Gov.gr → Υγεία και Πρόνοια → Φάκελος Υγείας → Άυλη συνταγογράφηση 

και στη συνέχεια με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet θα εντάσσονται στην άυλη 

συνταγογράφηση. 

o Σχετικά με την έντυπη συνταγογράφηση μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αυτή θα γίνεται από το 

συνταγογράφο ιατρό, είτε εντός, είτε εκτός των δομών του Ταμείου. 

o Οι ιατροί (εντός και εκτός δομών του Ταμείου) θα συνταγογραφούν φαρμακευτικά 

σκευάσματα αποκλειστικά με τον ΑΜΚΑ του κάθε ασφαλισμένου, μέσω της ΗΔΙΚΑ 

Α.Ε. στο περιβάλλον του ΑΤΠΣΥΤΕ που θα λειτουργεί εντός της εφαρμογής. 

o Χειρόγραφη συνταγογράφηση στο συνταγολόγιο του ασφαλισμένου, θα υπάρχει 

μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (ορισμένα εμβόλια, αναλώσιμα ΣΔ, ομοιοπαθητικά κ.ά.) 

που αναφέρονται στην Ανακοίνωση Νο 4 (www.atpsyte.gr). 

o Τα ΦΥΚ θα συνταγογραφούνται και θα αποζημιώνονται μόνο στους ασφαλισμένους με 

πλήρη περίθαλψη στο ΑΤΠΣΥΤΕ. 

� Για τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση των χρονίων 

παθήσεων, θα εκδίδονται τρίμηνες συνταγές, οι οποίες θα πρέπει να εκτελούνται εντός του 

χρονικού διαστήματος το οποίο αναγράφεται επ’ αυτών και θα αφορούν σε όλους τους 

ασφαλισμένους του Ταμείου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Περιφέρεια). 
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Σε περίπτωση πιθανών μεταβολών ή νέων οδηγιών θα ενημερωθείτε με νεότερη Ανακοίνωση. 

Οι υπηρεσίες του Ταμείου θα βρίσκονται στη διάθεση των ασφαλισμένων για την έγκυρη και 

έγκαιρη ενημέρωσή σας.  

 
 Το ΑΤΠΣΥΤΕ είναι ο εγγυητής της υγείας ΟΛΩΝ των ασφαλισμένων. 

 
 

Για το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 

 

   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

                                   Γεώργιος Καρασούλας                   Γεώργιος Γιαμπουράς 


