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        ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

                ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

          Ομήρου 5 –  105 64 ΑΘΗΝΑ              

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2022 

   

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  N o  2 7 
 

Θέμα : «Εξωσωματική γονιμοποίηση – Εγκυρότητα αποδείξεων» 

 

Αγαπητοί ασφαλισμένοι, 

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF, in vitro Fertilization) είναι η πιο συνηθισμένη 

μέθοδος Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά 

με επιτυχία στον άνθρωπο το 1978. 

Το ΑΤΠΣΥΤΕ, χορηγεί την ανωτέρω ιατρική πράξη με τιμολόγιο υψηλότερο όλων των 

άλλων Ταμείων. 

Η Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή παρέχεται στις άμεσα ασφαλισμένες του 

Ταμείου, καθώς και στις έμμεσα ασφαλισμένες με πλήρη ασφάλιση, μέχρι την ηλικία 

των 54 ετών και παράλληλα καλύπτονται μέχρι τέσσερεις (4) ολοκληρωμένες 

προσπάθειες. 

Τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου, θα πρέπει, μέσω του παραπέμποντα ιατρού τους 

να προσκομίζουν τα σχετικά Έντυπα στην «Επιτροπή Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής» του ΑΤΠΣΥΤΕ, που αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) συνεργάτες 

ιατρούς γυναικολόγους του Ταμείου και τον Αρχίατρο αυτού. Η ανωτέρω Επιτροπή, 

αφού εξετάσει ενδελεχώς το αίτημα, θα δίδει τη σχετική έγκριση ή την απόρριψη 

αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μεσολαβεί διάστημα μεταξύ των πράξεων, 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. 

Οι συμπληρωματικά ασφαλισμένες του Ταμείου θα πρέπει υποχρεωτικά πρώτα να 

απευθύνονται στον κύριο φορέα ασφάλισής τους και στη συνέχεια στο Ταμείο για την 

κάλυψη τυχόν διαφοράς και μέχρι του ποσού που αποζημιώνει το Ταμείο.  

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού, ζυγωτών 

και γονιμοποιημένων ωαρίων και για κοινωνικούς λόγους, εκτός από ιατρικούς 

λόγους, όπως ίσχυε έως τώρα.  
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Το Ταμείο αποζημιώνει δαπάνη συλλογής και φύλαξης  βλαστοκυττάρων κατά τον 

τοκετό, με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και έως του ποσού των €500,00.- 

Για περισσότερες πληροφορίες επί των χορηγήσεων, παρακαλούμε να απευθύνεστε 

στα τηλέφωνα 210.3203018, 3019. 

Τα ανωτέρω τίθενται σε ισχύ, από την 01/01/2023. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Για κάθε λιανική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, ο 

πωλητής- πάροχος έχει την υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου (απόδειξη 

λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών αντίστοιχα) σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 3 του ΦΕΚ 551/20-2-2020. 

Τα παραστατικά που προσκομίζονται στο Ταμείο πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τα 

πλήρη στοιχεία του εκδότη (επωνυμία – ΑΦΜ – ημερομηνία έκδοσης- αύξουσα 

αρίθμηση-διεύθυνση). 

Όλες οι αποδείξεις θα πρέπει να αναγράφουν  υποχρεωτικά  το ονοματεπώνυμο του 

ασφαλισμένου .  

Σε απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται και η διεύθυνση κατοικίας του 

ασφαλισμένου  

Τα  παραστατικά  που εκδίδονται από φορολογικές ταμειακές μηχανές καθώς και  από 

υπολογιστικά συστήματα εφοδιασμένα ή συνδεδεμένα με κατάλληλους ηλεκτρονικούς  

μηχανισμούς, φέρουν αυτόματη φορολογική σήμανση, με την οποία καθίστανται 

αυθεντικά. 

Για την διασφάλιση  της αυθεντικότητας και εγκυρότητας των παραστατικών, αυτά θα 

πρέπει να φέρουν : 

1. Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό  ή 

2. QR code  ή 

3. MARK (μοναδικός  δεκαπενταψήφιος  αριθμός καταχώρησης) που χορηγείται 

από την ΑΑΔΕ για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα  ή  

4. Πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη 
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  QR  code   

Χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, δεν γίνονται 

δεκτές. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνουν αποδεκτές μόνο αν εκδοθούν σε περίπτωση 

διακοπής ηλεκτρικής παροχής ή βλάβης του μέσου έκδοσης παραστατικών και 

εφόσον το γεγονός αυτό πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του πωλητή/παρόχου που 

φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του.   

Σε περίπτωση που εκδίδεται τιμολόγιο για λιανική πώληση αγαθών, αυτό εκδίδεται 

μόνο μηχανογραφικά με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ένδειξη του τρόπου πληρωμής, 

καθώς το Ταμείο αποζημιώνει μόνο εξοφλημένες δαπάνες. Σε περίπτωση αναγραφής 

της ένδειξης «Επί Πιστώσει» ή άλλης ισοδύναμης, το παραστατικό μπορεί να γίνει 

δεκτό μόνο αν προσκομιστεί με μία από τις παρακάτω επιλογές: 

• αντίστοιχη ισόποση εξοφλητική απόδειξη 

• φέροντας σφραγίδα εξόφλησης  

• φέροντας χειρόγραφη ένδειξη «ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ» με πρωτότυπη υπογραφή και 

σφραγίδα του εκδότη 

εκτύπωση απόδειξης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. 

 

Το ΑΤΠΣΥΤΕ είναι ο εγγυητής της Υγείας ΟΛΩΝ των ασφαλισμένων.  

 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ 2023 

  

Για το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

                            Νικόλ Κόντη                   Γεώργιος Γιαμπουράς 


