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Οι Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί Προςωπικοφ ΕΣΕ είναι ςε δυναμικι και ςυνεχι διαδικαςία 
αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ, θ οποία τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να προςφζρουν -ανά πάςα 
ςτιγμι- ζγκυρεσ και ζγκαιρεσ υπθρεςίεσ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ τουσ. το πνεφμα αυτό, το 2010 
δθμιουργικθκε θ ιςτοςελίδα των Οργανιςμϊν www.aopete.gr, με ςτόχο διπλό:  

1.  Οα παρζχει διαρκι, άμεςθ και ςτοχευμζνθ ενθμζρωςθ για κζματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
2.  Οα ςυνδράμει ςτθ λφςθ ςχετικϊν προβλθμάτων, τα οποία ενδζχεται να αντιμετωπίςουν  

οι αςφαλιςμζνοι.  
 
Είναι φανερό ότι τόςο οι εν ενεργεία όςο και οι ςυνταξιοφχοι ςυνάδελφοι μποροφν πλζον εφκολα  
και άμεςα να βρίςκουν λφςθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ για οποιοδιποτε πρόβλθμα τουσ απαςχολεί.  
 
Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ των Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν 
Προςωπικοφ ΕΣΕ ζχουν αφενόσ πλθροφοριακό/ενθμερωτικό και αφετζρου επικοινωνιακό 
χαρακτιρα. το πλθροφοριακό κομμάτι παρζχεται ενθμζρωςθ για: 

τισ δραςτθριότθτεσ των Α.Ο.Π. ΕΣΕ και παρζχεται τθλεφωνικόσ κατάλογοσ των υπθρεςιϊν τουσ 
τισ προχποκζςεισ τθσ ςυνταξιοδότθςθσ  
τθ μζκοδο προςμζτρθςθσ και εξαγοράσ αναςφαλίςτου χρόνου  
τον τρόπο θλεκτρονικοφ υπολογιςμοφ επικουρικισ ςυντάξεωσ  
τον κανονιςμό του Σαμείου Αυταςφαλείασ Προςωπικοφ ΕΣΕ (Σ.Α.Π. ΕΣΕ)  
τον κανονιςμό του Νογαριαςμοφ Επικοφρθςθσ Προςωπικοφ ΕΣΕ (Ν.Ε.Π. ΕΣΕ) 
το τ. Σαμείο υντάξεων Προςωπικοφ ΕΣΕ (ΙΜΑ - ΕΣΑΞ)  
τον ΕΝΕΠ- ΕΣΕ- Π.Π. ΕΘΟΑΜ 

 
Ζνα ξεχωριςτό τμιμα είναι αφιερωμζνο ςτουσ ςθμαντικότερουσ νόμουσ που διζπουν το αςφαλιςτικό 
μασ πλαίςιο, οι οποίοι παρατίκενται αυτοφςιοι για κάκε ενδιαφερόμενο, παρζχοντασ εικόνα τθσ 
διαχρονικισ εξζλιξθσ τθσ ελλθνικισ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. Ενδιαφζρον παρουςιάηουν, επίςθσ,  
τα ιςτορικά χρονολόγια που αφοροφν τουσ Α.Ο.Π. ΕΣΕ , το ΙΜΑ-ΣΕΑΞ τ. Σ..Π. ΕΣΕ, τον Ν.Ε.Π. ΕΣΕ,  
το Σ.Α.Π. ΕΣΕ και τον ΕΝΕΠ-ΕΣΕ-Π.Π. ΕΘΟΑΜ, οι οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ςυνόλου, 
επειδι ςυνιςτοφν τθν ιςτορικι αφετθρία και το κεμζλιο λίκο τθσ φπαρξθσ των Οργανιςμϊν.  
 
Όςον αφορά τθ μεταξφ μασ επικοινωνία, οι ενδιαφερόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να εκτυπϊςουν 
εφκολα και γριγορα οποιοδιποτε ζντυπο τουσ είναι χριςιμο για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν 
τουσ. Χωρίσ τθν παραμικρι απϊλεια χρόνου ςε μετακινιςεισ ι τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ, από 
οποιαδιποτε κζςθ εργαςίασ, όπωσ άλλωςτε απαιτεί θ ςφγχρονθ τεχνολογία, προςφζρεται θ 
δυνατότθτα εκτφπωςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων από τα 42 διακζςιμα ζντυπα-αιτιςεισ, τα οποία 
καλφπτουν όλο το φάςμα των αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν. 
 
Η επιμζλεια τθσ οργάνωςθσ και θ ποικιλία τθσ πλθροφόρθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ είναι  
οι παράγοντεσ τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ τθσ πλθροφόρθςθσ και εξυπθρζτθςθσ του χριςτθ-
αςφαλιςμζνου ανά πάςα ςτιγμι και από όποια κζςθ εργαςίασ και αν βρίςκεται. Η αξιοποίθςθ  
τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ φζρνει τον αςφαλιςμζνο ςε άμεςθ επαφι με τθν ζγκυρθ και ζγκαιρθ 
πθγι πλθροφόρθςθσ για οποιοδιποτε αςφαλιςτικό κζμα τον απαςχολεί.  
 
Η αναγνϊριςθ και θ επιτυχία τθσ ιςτοςελίδασ www.aopete.gr διαφαίνεται από τθν υποδοχι και 
αποδοχι που τθσ επεφφλαξαν οι ςυνάδελφοι και καταδεικνφει τθν αναγκαιότθτα τθσ δθμιουργίασ 
τθσ. Η εδραίωςι τθσ αποδεικνφεται περίτρανα μζςα ςτα τρία αυτά χρόνια από τα ςτατιςτικά 
ςτοιχεία τθσ επιςκεψιμότθτάσ τθσ.  

Με Ευκφνθ για τον ΑςφαλιςμζνοΜε Ευκφνθ για τον ΑςφαλιςμζνοΜε Ευκφνθ για τον Αςφαλιςμζνο   

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί Προςωπικοφ ΕΣΕ 
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 Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί Προςωπικοφ ΕΣΕ 

υγκεκριμζνα:  
Σο 2010 το ςφνολο των επιςκζψεων ανιλκε ςε 385.706.  
Η μζςθ επιςκεψιμότθτα ανά θμζρα ανιλκε ςε 966, με μζςο όρο χρθςτϊν 25 ανά θμζρα.  
Σο 2011 παρατθρικθκε άνοδοσ ςτισ 402.933 επιςκζψεισ.  
Η μζςθ επιςκεψιμότθτα ανά θμζρα αυξικθκε ςε 1.374, με μζςο όρο χρθςτϊν 26 ανά θμζρα.  
Σο 2012 θ ιςτοςελίδα δζχκθκε 586.705 επιςκζψεισ.  
Η μζςθ επιςκεψιμότθτα ανιλκε ςε 1.686 και ο μζςοσ όροσ χρθςτϊν ςε 32 ανά θμζρα. 

 
τατιςτικά ιςτοςελίδασ Α.Ο.Π. ΕΣΕ  
(1/1/2012 – 31/12/2012) 
  
υνολικζσ επιςκζψεισ (hits): 586.705 
Μοναδικοί χριςτεσ: 11.758 
Μζςθ επιςκεψιμότθτα (hits)/θμζρα: 1.686 
M.O. χρθςτϊν/θμζρα: 32 
Μζςθ επιςκεψιμότθτα/χριςτθ: 49,90 

 
Επιπλζον, οι ςυνδζςεισ με τθ μεγαλφτερθ αναγνωςιμότθτα είναι αυτζσ που καταδεικνφουν τόςο  
τθν αξιοπιςτία τθσ ιςτοςελίδασ μασ, όςο και τθν αναγκαιότθτα για άμεςθ και ακριβι ενθμζρωςθ των 
αςφαλιςμζνων για τα ςθμαντικά κζματα που τουσ αφοροφν (π.χ. οι προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ,  
ο κανονιςμόσ του Σαμείου Αυταςφαλείασ, ο θλεκτρονικόσ υπολογιςμόσ επικουρικισ ςφνταξθσ).  
ε δθμοφιλείσ προοριςμοφσ αναδεικνφονται επίςθσ θ κεντρικι ςελίδα των Α.Ο.Π. ΕΣΕ, οι ανακοινϊςεισ 
του Οργανιςμοφ, του ΙΜΑ-ΕΣΑΞ τ. Σ..Π. ΕΣΕ και αςφαλιςτικοί νόμοι (ΦΕΜ 67/18.03.1920 ζωσ ΦΕΜ 
256/31.12.2012). 
 
Η εμπειρία και τα ςτοιχεία που μασ παρζχει αυτά τα τρία χρόνια θ ιςτοςελίδα, μάσ επιτρζπει να 
προςφζρουμε τα πάντα με Ευκφνθ για τον Αςφαλιςμζνο, μζςω ενόσ πυλϊνα ζγκυρθσ, ζγκαιρθσ  
και πλιρουσ ενθμζρωςθσ για όλα τα κζματα που τουσ απαςχολοφν. Ο Βοθκόσ Γενικόσ Διευκυντισ  
και ςυνάδελφοσ κ. Βαςίλθσ Ξθτράκοσ, με τθ ςυνεργαςία όλων όςοι ςτελεχϊνουν τισ υπθρεςίεσ του 
Α.Ο.Π. ΕΣΕ, είναι ςτακερά προςανατολιςμζνοι: 

ςτθ ςτοχευμζνθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των ςυναδζλφων 
ςτισ νζεσ τάςεισ απζναντι ςτισ προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ 
ςτθν επίτευξθ των καλφτερων δυνατϊν ςυνκθκϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου  
των Οργανιςμϊν 
ςτισ προςπάκειεσ για διαρκι ενδυνάμωςθ και επζκταςθ των δομϊν τουσ, με διαχρονικό  
ςτόχο τθν αδιαλείπτωσ υπεφκυνθ ςτάςθ τουσ για το ςφνολο των αςφαλιςμζνων τουσ.  

 
το πλαίςιο αυτϊν των δεςμεφςεων και με γνϊμονα τθν ποιοτικι εξυπθρζτθςθ των αςφαλιςμζνων μασ 
υλοποιείται το πρωτοπόρο και καινοτόμο πρόγραμμα τθσ Ψθφιοποίθςθσ του Αρχείου Αςφαλιςμζνων. 
το εξισ, θ διαχείριςθ και επεξεργαςία των 33.500 φακζλων των αςφαλιςμζνων μασ κα γίνεται πλζον 
θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Ξε τον τρόπο αυτό κα επιτευχκεί 
τόςο θ εξοικονόμθςθ οικονομικϊν πόρων και πολφτιμου εργαςιακοφ χρόνου, όςο και θ ορκολογικότερθ 
διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των υπθρεςιϊν μασ. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ, οι Α.Ο.Π. ΕΣΕ, 
πολλά χρόνια μετά από τθν ίδρυςι τουσ, αποκτοφν πλζον το δικό τουσ «κεραμίδι».  
 
Εναρμονιςμζνοι με τθν ψθφιακι εποχι, οι Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί Προςωπικοφ ΕΣΕ ςυνεχίηουν  
τθν ιςτορικι τουσ πορεία, παράλλθλθ με αυτιν τθσ ίδιασ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ. ε αυτιν τθ διαχρονικι 
εξελικτικι πορεία, το ουςιαςτικότερο ζργο που επιτελοφςαν -και κα εξακολουκιςουν να επιτελοφν-  
οι Οργανιςμοί είναι θ ςυνεχισ φροντίδα για το ςθμαντικότερο κεφάλαιο ανάπτυξθσ τθσ Σράπεηασ,  
τουσ εργαηομζνουσ τθσ. 

 


