
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. Νο 27/11-01-2021 Σελίδα 1/1 

 

   

  

        ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
                  ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Ομήρου 5 – 105 64 Αθήνα                       Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021 

  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ν ο  2 7 

 

Θέμα: Εμβολιασμός Covid-19 

Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, βρίσκεται στη διάθεση όλων των ασφαλισμένων, 
έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσει και όλες τις υπόλοιπες ασθένειες που, δυστυχώς, ποτέ δεν 
σταματούν. 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 26/22-12-2020 Ανακοίνωσης (www.atpsyte.gr) στην οποία αναφέραμε ότι ο 
εμβολιασμός κατά του Covid-19 είναι εθνική υπόθεση και αρμόδιο για το σχεδιασμό και τη διενέργεια 
αυτού είναι το Υπουργείο Υγείας και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, σας ενημερώνουμε για τις 
νεώτερες εξελίξεις επ’ αυτού. 

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, από τις 11 Ιανουαρίου 2021, ανοίγει η 
πλατφόρμα των ραντεβού για συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (85 ετών και άνω), η οποία και θα αρχίσει να 
διεξάγεται από τις 20 Ιανουαρίου και μετά. 

Η διαδικασία για τον προγραμματισμό των ραντεβού –σύμφωνα πάντα με την ανωτέρω Επιτροπή- είναι η 
εξής :  

 Εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr 

 Αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (sms) στον κωδικό 13034  

 

Παράλληλα οι ασφαλισμένοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα, θα δύνανται να 
απευθύνονται στα ΚΕΠ ή στα φαρμακεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr ή 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 

Παράλληλα, το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. έχει μεριμνήσει για τον εμβολιασμό του προσωπικού της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (νοσηλευτικό προσωπικό, συνεργάτες ιατροί, διοικητικό 
προσωπικό), θωρακίζοντας έτσι τις ιατρικές δομές του Ταμείου μας. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναγραφόμενα στις προηγούμενες ανακοινώσεις του Ταμείου μας. 
Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. με υπευθυνότητα και σοβαρότητα προστατεύει την υγεία των ασφαλισμένων μελών του. 
Χωρίς πανικό, με υπομονή και κατανόηση, θα αντιμετωπίσουμε και αυτόν τον ιό. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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