
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΟΜΗΡΟΥ 5-ΤΗΛ. 210 320 3252,210 320 3020,210 320 3046 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 
Α) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

1) Υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης ασφάλισης από το άµεσο  
ασφαλισµένο µέλος (στην οποία ν’ αναφέρεται η πλήρης ηµεροµηνία γέννησης 
του/της συζύγου)  

2) Ληξιαρχική πράξη γάµου ή συµφώνου συµβίωσης (πρωτότυπη ή επικυρωµένο 
αντίγραφο). Σε περίπτωση που το έγγραφο πιστοποίησης του γάµου είναι 
παλαιότερο των τριών µηνών, προσκοµίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης. 

3) Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) συµπληρωµένη από το άµεσο µέλος που θα 
απευθύνεται προς το Ταµείο και στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: 
Ο/Η σύζυγος µου δεν εργάζεται, δεν βρίσκεται σε αναστολή σύνταξης, δεν 
συνταξιοδοτείται και δεν έχει προϋποθέσεις ή δικαίωµα ασφάλισης σε άλλο φορέα.   
Σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής των πιο πάνω δηλωθέντων στοιχείων θα 
σας ενηµερώσω αµέσως εγγράφως. 

4) Φωτοτυπία ταυτότητας (και των δύο όψεων) του υπό ασφάλιση µέλους, το Α.Φ.Μ. 
τη  ∆.Ο.Υ. και τον αριθµό  Α.Μ.Κ.Α. του 

5) Εκκαθαριστικό εφορίας των 3 τελευταίων ετών. Αν δεν έχει κάνει φορολογική 
δήλωση να προσκοµισθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν.1599/86) µε βεβαίωση γνησίου 
υπογραφής του υπό ασφάλιση µέλους (από Αστυνοµία ή Κ.Ε.Π.). 

  
2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ)   
 
1) Υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης ασφάλισης από το άµεσα  

ασφαλισµένο µέλος (στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης ηµεροµηνία 
γέννησης του/της συζύγου).  

2) Ληξιαρχική πράξη γάµου ή συµφώνου συµβίωσης (πρωτότυπη ή επικυρωµένο 
αντίγραφο).  Σε περίπτωση που το έγγραφο πιστοποίησης του γάµου είναι 
παλαιότερο των τριών µηνών, προσκοµίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης. 

3) Υπεύθυνη δήλωση(Ν.1599/86) συµπληρωµένη από το υπό ασφάλιση µέλος 
στην οποία θα αναφέρεται ο κύριος φορέας ασφάλισής του/της, το Α.Φ.Μ. 
και η ∆.Ο.Υ. του.                                             

4) Φωτοτυπία της ταυτότητας (και των δύο όψεων) του υπό ασφάλιση µέλους 
       και ο αριθµός του Α.Μ.Κ.Α. του.  
5) Τσεκ απ στα πολυϊατρεία του Ταµείου µετά από ραντεβού στα τηλέφωνα  

210 320 4900 έως 4905 .  
6) Γνωµάτευση της Ιατρικής Επιτροπής του Ταµείου για την κατάσταση της 

υγείας του/της συζύγου (για τους υπό ασφάλιση στην περιοχή Αττικής). 
7) Για τα υποκαταστήµατα βεβαίωση ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου υπογεγραµ- 

µένη από ∆ιευθυντή ή Αναπληρωτή ∆ιευθυντή για την κατάσταση της 
υγείας τους.  
Σηµείωση:  Μετά την παρέλευση τριών µηνών από την ηµεροµηνία γάµου 
η ασφάλιση ξεκινά µετά από έξι µήνες από την υποβολή της αίτησης σύµφω-                
να µε τον Κανονισµό Ασφάλισης και Παροχών του Ταµείου (αρθρ.5 παρ. 2 ) 



 αφού καταβληθούν εισφορές.  
Μετά την παρέλευση ενός έτους και άνω καταβάλλονται αναδροµικά εισφο-    
ρές από την ηµεροµηνία γάµου ή εισφορές πενταετίας κατ’ ανώτατο όριο.      
 

       3.   ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  ΜΕΧΡΙ 30  ΕΤΩΝ                                
 

1) Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης ασφάλισης από το άµεσα ασφαλι-    
     σµένο µέλος. 
2) Βεβαίωση από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα ότι δεν δικαιούται πλέον  
     περίθαλψη.   
3) Υπεύθυνη δήλωση(Ν.1599/86) συµπληρωµένη από το άµεσο µέλος στην   
     οποία θα αναφέρονται τα εξής: «το υπό τακτοποίηση έµµεσο µέλος δεν 

εργάζεται, δεν συνταξιοδοτείται δεν έχει προϋποθέσεις ή δικαίωµα ασφάλισης σε 
άλλον φορέα, δεν είναι παντρεµένος/η και δεν έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης. 

Για οποιαδήποτε µεταβολή που αφορά την ασφάλισή του αναλαµβάνω την 
υποχρέωση να ενηµερώσω το Ταµείο εγγράφως το αργότερο εντός τριών µηνών».       

4) Φωτοτυπία ταυτότητας ( και των δύο όψεων) του υπό ασφάλιση µέλους, το  Α.Φ.Μ. 
τη ∆.Ο.Υ. και τον αριθµό Α.Μ.Κ.Α. του.   

5)  Εκκαθαριστικά εφορίας των τριών τελευταίων ετών.  

Αν δεν έχει κάνει φορολογική δήλωση να προσκοµισθεί η αντίστοιχη  Υπεύθυνη 
∆ήλωση (Ν.1599/86) του υπό ασφάλιση µέλους µε βεβαίωση γνησίου υπογραφής  ( 
από Αστυνοµία ή Κ.Ε.Π.).  

      6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση διαζυγίου.         
          Επίσης διαζευκτήριο ή αµετάκλητη δικαστική απόφαση.  
 
       4.  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ     

   
    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : 

         - Να µην έχει εισοδήµατα από ακίνητα άνω των 10.000 Ευρω. 
         - Να µην έχει τελέσει γάµο ή να µην έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης. 
                        
       1)  Συµπλήρωση Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης ασφάλισης από το άµεσα  
            ασφαλισµένο µέλος. 
       2)  Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) συµπληρωµένη από το άµεσο µέλος στην 
            οποία θα αναφέρονται τα εξής: « το υπό τακτοποίηση έµµεσο µέλος δεν 
            εργάζεται, δεν συνταξιοδοτείται δεν έχει προϋποθέσεις ή δικαίωµα ασφά-                    
            σε άλλον φορέα, δεν είναι παντρεµένος/η και δεν έχει συνάψει σύµφωνο 
            συµβίωσης.                                                                
            Για οποιαδήποτε µεταβολή που αφορά την ασφάλισή του αναλαµβάνω την                           

υποχρέωση να ενηµερώσω το Ταµείο εγγράφως το αργότερο εντός 3 µηνών».  
      3)  Φωτοτυπία ταυτότητας (και των δύο όψεων) του υπό ασφάλιση µέλους,  το  
            Α.Φ.Μ. τη  ∆.Ο.Υ και τον αριθµό Α.Μ.Κ.Α. του.     
      4)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υπό ασφάλιση µέλους. 
      5)  Εκκαθαριστικά εφορίας τριών τελευταίων ετών. Αν δεν έχει κάνει φορολο-                             
           γική δήλωση να προσκοµισθεί η αντίστοιχη Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν.1599/86) 
           µε βεβαίωση γνησίου υπογραφής του υπό τακτοποίηση µέλους (από Αστυνο- 
           µία ή Κ.Ε.Π.).     
 
   5.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 

1) Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης ασφάλισης από το άµεσο ασφαλισµένο 
µέλος. 



2) Υπεύθυνη δήλωση του (Ν.1599/86) συµπληρωµένη από το άµεσο µέλος               
στην οποία θα αναφέρονται τα εξής :«το υπό τακτοποίηση έµµεσο µέλος 

            δεν είναι παντρεµένος/η και δεν έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης.   
            Για οποιαδήποτε µεταβολή που αφορά την ασφάλισή του αναλαµβάνω την  
            την υποχρέωση να ενηµερώσω το Ταµείο εγγράφως το αργότερο εντός  
            τριών µηνών». 

3) Φωτοτυπία ταυτότητας (και των δύο όψεων) του υπό ασφάλιση µέλους, το 
Α.Φ.Μ. η ∆.Ο.Υ. ο αριθµός  Α.Μ.Κ.Α. του.  

        4)  Το σύνολο των ενσήµων που εκδίδεται από το Ι.Κ.Α. βάσει του οικείου    
             Αριθµ. Μητρώου ή βεβαίωση φορέα κύριας ασφάλισής του στην οποία θα          
             αναφέρεται η ηµεροµηνία εγγραφής και έναρξης περίθαλψης.  

5) Εκκαθαριστικά εφορίας τριών τελευταίων ετών. Αν δεν έχει κάνει φορολογική 
δήλωση να προσκοµισθεί η αντίστοιχη Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν.1599/86) µε 
βεβαίωση γνησίου υπογραφής του υπό τακτοποίηση µέλους (από Αστυνοµία 
Κ.Ε.Π.).  

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 
 
Εισφορά 2% για τέκνα άνω των 30 ετών και 3,5% για τέκνα άνω των 40 ετών επί των 
ακαθαρίστων αποδοχών του άµεσα ασφαλισµένου. 
(Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων συµπληρωµατικά ασφαλισµένων συζύγων µε σοβαρά 
προβλήµατα υγείας, όπου το ασφάλιστρο είναι 5%.) 
Παρέχει : 

1. Ετήσια προληπτική περίθαλψη(check up)στο Ταµείο Υγείας. 

2. Ιατρική περίθαλψη: Ιατρικές επισκέψεις σύµφωνα µε το τιµολόγιο του Ταµείου, 
γυαλιά, οδοντοθεραπείες. 

3. Φαρµακευτική περίθαλψη εκτός ακριβών φαρµάκων χρόνιων παθήσεων(φάρµακα 
υψηλού κόστους). 

4. Νοσοκοµειακή περίθαλψη ΠΡΩΤΑ από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα του έµµεσου 
µέλους και κατόπιν µε την προσκόµιση βεβαίωσης καταβολή της ενδεχόµενης 
διαφοράς σε σχέση µε τα τιµολόγια του Ταµείου. Επίσης ιατρικές αµοιβές που 
σχετίζονται µε την εκάστοτε συγκεκριµένη νοσηλεία. 

5. Εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων ή κλινικών, µε παραπεµπτικό. 

6. Χρήση ∆ιαγνωστικών Κέντρων για εξετάσεις που δεν πραγµατοποιούνται στα 
ιατρεία του Ταµείου. 

7. Χρήση των υπηρεσιών των Πολυϊατρείων του Ταµείου. 

8. Χρήση των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ταµείου. 

9. Πρόσθετες παροχές(ορθοπεδικά είδη κλπ). 

 
Γενικά ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στον Κανονισµό Ασφάλισης και Παροχών. 
Παρακαλούνται οι ασφαλισµένοι να επικοινωνούν µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για 
περισσότερες πληροφορίες. 



        Β)             ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ          
                          
        1.                ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ-                                           
                                            ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
       1) Υποβολή αίτησης διαγραφής από το άµεσα ασφαλισµένο µέλος. 
       2) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599 ότι  ο/η σύζυγος συνεχίζει να εργάζεται και  
            να δηλώνεται ο κύριος φορέας όπου εξακολουθεί να είναι ασφαλισµένος/η. 
 
       2.          ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ      
 
      1)  Υποβολή αίτησης διαγραφής από το άµεσα ασφαλισµένο µέλος, στην οποία  
            να δηλώνεται η αιτία διαγραφής καθώς και ότι γνωρίζει για τη δυνατότητα    
            συµπληρωµατικής –προαιρετικής ασφάλισης  και δεν ενδιαφέρεται .      
            Επίσης να δηλώνει ότι ενηµερώθηκε για τη διαδικασία  επανεγγραφής.      
      2)  Εκκαθαριστικά εφορίας των τριών τελευταίων ετών.         
           Αν δεν  έχει κάνει  φορολογική  δήλωση να  προσκοµισθεί η  αντίστοιχη   
           Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν.1599/86) µε βεβαίωση γνησίου υπογραφής  του υπό 
            τακτοποίηση µέλους (από Αστυνοµία ή Κ.Ε.Π.).  
      3)  Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας, βεβαίωση πρόσληψης και το σύνολο των            
           ενσήµων που εκδίδεται από το Ι.Κ.Α. βάσει του οικείου Αριθµ. Μητρώου  ή  
            βεβαίωση κύριου φορέα ασφάλισης.    
      4)   Εάν έχει τελεσθεί γάµος να προσκοµίζεται φωτοτυπία ληξιαρχικής πράξης   
            Γάµου. Οµοίως στο Σύµφωνο Συµβίωσης. 
       5)  Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) συµπληρωµένη από το άµεσο µέλος στην 

οποία θα δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την συµπληρωµατική-προαιρετική 
ασφάλιση και ότι είναι ενήµερος/η για την διαδικασία της επανεγγραφής. 

          
            Σε όλες τις περιπτώσεις ασφάλισης ή απασφάλισης η Υπηρεσία διατηρεί  
            το δικαίωµα να ζητήσει και επιπλέον δικαιολογητικά εφόσον το κρίνει  
            σκόπιµο. 
             
             Μετά την τακτοποίηση της µερίδας θα πρέπει να προσκοµίζονται στην  
             Υπηρεσία το Συνταγολόγιο και το ∆ελτίο Ασφαλισµένων Μελών για             
             ενηµέρωση.                 
 

Γενικά οι άµεσα ασφαλισµένοι έχουν την ευθύνη να δηλώνουν 
στην αρµόδια Υπηρεσία του Ταµείου Υγείας οποιαδήποτε 
µεταβολή που αφορά την ασφάλιση των εµµέσων µελών τους. 

             
           Υπενθυµίζουµε ότι σε  περίπτωση που δεν  δηλωθούν εγκαίρως οι µεταβολές  
           ( π.χ. ανάληψη εργασίας, γάµος κ.τ.λ.) ο άµεσα ασφαλισµένος θα υποστεί τις   
            κυρώσεις του Άρθρου  4  του Καταστατικού του Ταµείου Υγείας. 
        
                   Επιπλέον θα καταβάλλονται οι εισφορές αναδροµικά.  
 

Τέλος ενηµερώνονται οι ασφαλισµένοι ότι οι υπηρεσίες της Τράπεζας θα  
πρέπει να ειδοποιούνται  αυτοτελώς καθόσον δεν υπάρχει on line σύνδε- 
ση µε τις υπηρεσίες του Ταµείου.   
 
 
 



 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 
 
 
Α.  ΓΙΑ ΑΝ∆ΡΕΣ 
 

1. Γενική αίµατος 
2. Γενική ούρων 
3. CRP 
4. TKE 
5. Ουρία 
6. Σάκχαρο 
7. CEA 
8. Ουρικό οξύ 
9. Χοληστερίνη 
10. Τριγλυκερίδια 
11. HDL χοληστερίνη 
12. LDL χοληστερίνη 
13. Τρανσαµινάσες SGOT, SGPT 
14. Fe ορού 
15. γ-Gt 
16. Αλκαλική φωσφατάση 
17. Αυστραλιανό αντιγόνο 
18. PSA 
19. Κρεατινίνη ορού 
20. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα 
21. Ακτινογραφία Θώρακος 
22. Οφθαλµολογική εξέταση 

 
Β. ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
 

1. Γενική αίµατος 
2. Γενική ούρων 
3. CRP 
4. TKE 
5. Ουρία 
6. Σάκχαρο 
7. CEA 
8. Ουρικό οξύ 
9. Χοληστερίνη 
10. Τριγλυκερίδια 
11. HDL χοληστερίνη 
12. LDL χοληστερίνη 
13. Τρανσαµινάσες SGOT, SGPT 
14. Fe ορού 
15. γ-Gt 
16. Αλκαλική φωσφατάση 
17. Αυστραλιανό αντιγόνο 
18. Κρεατινίνη ορού 
19. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα 
20. Ακτινογραφία Θώρακος 
21. Οφθαλµολογική εξέταση 
22. Γυναικολογική εξέταση (PAP TEST) 


