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Για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 
Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Α.Ο.Π. ΕΤΕ) το 2015 
ήταν άλλη μια επιτυχημένη χρονιά. Στη 
διάρκειά της δεν επιτεύχθηκαν μόνο οι 
στόχοι που είχαν τεθεί αλλά επιπλέον 
επιβραβεύτηκαν από ανεγνωρισμένους 
θεσμούς της αγοράς οι συνεχείς προσπά-
θειές τους για άμεση, έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση των ασφαλισμένων.
Η πρώτη βράβευση πραγματοποιήθη-
κε τον Ιανουάριο του 2015 στο πλαί-
σιο του θεσμού «Corporate Affairs 
Excellence Awards». Η Εθνική Τράπεζα 
και οι Α.Ο.Π. ΕΤΕ ήταν υποψήφιοι στην 
κατηγορία «Εσωτερική Επικοινωνία» και 
παρουσίασαν τις διαδικασίες και τις υπο-
δομές που έχουν αναπτύξει με σκοπό την 
συνεχή, διαφανή και αμφίδρομη ενημέ-
ρωση του συνόλου του ανθρωπίνου 
δυναμικού της Τράπεζας και των συντα-

ξιούχων της. Οι Α.Ο.Π. ΕΤΕ απέσπασαν 
βραβείο για την ιστοσελίδα επικοινωνίας 
www.aopete.gr, η οποία έκλεισε ήδη έξι 
χρόνια συνεχούς λειτουργίας και μέσα 
στο 2014 δέχτηκε περίπου 900.000 επι-
σκέψεις, αριθμός που με βάση τα έως 
τώρα στοιχεία αναμένεται να ξεπεραστεί 
έως το τέλος του 2015.     Η ιστοσελίδα 
είναι προσβάσιμη τόσο μέσω διαδικτύου 
όσο και μέσω του Intranet  της Τράπε-
ζας. Αυτό σημαίνει ότι η πληροφόρηση 
που παρέχει για όλους τους φορείς που 
συναποτελούν τους Ασφαλιστικούς Ορ-
γανισμούς (ιστορικό, Κανονισμοί, έντυπα 
και αιτήσεις με δυνατότητα εκτύπωσης, 
ανακοινώσεις, επικοινωνία κ.λπ.) φτά-
νει μέχρι και στους συνταξιούχους συ-
ναδέλφους που για διάφορους λόγους  
βρίσκονται εκτός Ελλάδος, σκορπισμένοι 
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ιδιαίτε-
ρη μνεία πρέπει να γίνει στην συγκέντρω-
ση και καταγραφή σε ιδιαίτερο σύνδεσμο 
της ιστοσελίδας όλων των νόμων που 
ψηφίστηκαν από το 1920 έως σήμερα 
και διέπουν το ασφαλιστικό μας πλαί-
σιο. Για κάθε νόμο αναφέρεται το Φ.Ε.Κ. 
δημοσίευσής τους, καθώς και Προεδρι-
κά Διατάγματα, εγκύκλιοι των οικείων 
Υπουργείων ή του Ι.Κ.Α. και υπουργικές 
αποφάσεις που άπτονται των εργασια-
κών και συνταξιοδοτικών θεμάτων που 
μας αφορούν.

Η δεύτερη βράβευση για την ιστοσελίδα 
των Α.Ο.Π. ΕΤΕ ήρθε τον Μάιο του 2015 
από τον θεσμό «HR Community Awards 
2015», με την απονομή του Silver Βρα-
βείου στην κατηγορία «Intranet ως Ερ-
γαλείο HR». Η σημαντική αυτή διάκριση  
αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της δι-
αχρονικής στρατηγικής προσήλωσης των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών όχι μόνο 
στην διαρκή ποιοτική αναβάθμιση των 
παρεχομένων προς τους ασφαλισμένους 
υπηρεσιών αλλά γενικότερα στις αρχές 
της εταιρικής ευθύνης, οι οποίες συνε-
πάγονται πρωτίστως την αναγνώριση της 
προσφοράς του ανθρωπίνου δυναμικού 
της Τράπεζας στην ανάπτυξη και την επί-
τευξη των στόχων της.
Παράλληλα μέσα στο 2015, οι Α.Ο.Π. 
ΕΤΕ, συνεπείς στις αρχές τους,  αναζήτη-
σαν νέους τρόπους ποιοτικής εξυπηρέ-
τησης των ασφαλισμένων τους. Λαμβά-
νοντας ταυτοχρόνως υπ’ όψιν το στόχο 
για μείωση των λειτουργικών εξόδων, 
διαπίστωσαν πως ήταν πλέον ώριμη η 
ανάγκη για την ένταξη των εκκαθαρι-
στικών μισθοδοσίας των συνταξιούχων 
στην εφαρμογή του Internet Banking 
της Ε.Τ.Ε., όπως ακριβώς έγινε πριν λίγα 
χρόνια και με τη μισθοδοσία των εν ενερ-
γεία συναδέλφων. 
Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύν-
σεις της Τράπεζας ακολούθησε η υλοποί-

ηση του έργου και ήδη από τον περασμέ-
νο Νοέμβριο και στο εξής οι συνταξιούχοι 
του Λογαριασμού Επικούρησης (Λ.Ε.Π. 
ΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επι-
κούρησης Πρώην Προσωπικού Εθνικής 
Ακινήτων (Ε.Λ.Ε.Π. ΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ) δεν 
θα λαμβάνουν πλέον έγχαρτο εκκαθαρι-
στικό, αλλά θα το έχουν στο e-banking 
τους.
Με το έργο αυτό οι Α.Ο.Π. ΕΤΕ αναβαθ-
μίζουν περαιτέρω τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες προς τους συνταξιούχους της Τρά-
πεζάς μας και μειώνουν σημαντικά τόσο 
την κατανάλωση των φυσικών πόρων 
(εξοικονόμηση χαρτιού και μελάνης) όσο 
και το κόστος εξυπηρέτησης των συντα-
ξιούχων, με την κατάργηση της μηνιαίας 
ταχυδρομικής αποστολής των εκκαθα-
ριστικών. Εκτός αυτού, μειώνεται και ο 
κίνδυνος να παραπέσουν οι φάκελοι και 
να βρεθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδο-
μένα σε ακατάλληλα χέρια. 
Πιστεύουμε ότι οι Α.Ο.Π. ΕΤΕ θα εξακο-
λουθήσουν να επενδύουν στο μέλλον 
και στο συμφέρον των ασφαλισμένων 
τους, ώστε να προσφέρουν τις καλύτε-
ρες και πλέον καινοτόμες υπηρεσίες στο 
ανθρώπινο δυναμικό που τόσο αποτελε-
σματικά στηρίζει σε όλες της τις αποφά-
σεις την Εθνική Τράπεζα όλα τα χρόνια 
της λειτουργίας της.
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Παρά τις τρεισήμισι δεκαετίες «θη-
τεία» στην ΕΤΕ και παρά το γεγονός 
ότι είχα ακούσει πολλάκις για τα 
Προγράμματα Οικογενειακών Δια-
κοπών του ΤΥΠΕΤ, δεν είχα… απο-
τολμήσει ποτέ μου να προτιμήσω 
τις κατασκηνώσεις για τις θερινές δι-
ακοπές της οικογένειας. Φέτος όμως 
λόγω πολλών συγκυριών, έκανα το 

…μεγάλο βήμα και έγινα δεκτός για την τελευταία περί-
οδο 29 Αυγούστου με 05 Σεπτεμβρίου 2015 για τις κα-
τασκηνώσεις της Χαλκιδικής οι οποίες ευρίσκονται στην 
περιοχή πού ονομάζεται Ακτή Σάνη στην Χερσόνησο 
Κασσάνδρας. Σάββατο μεσημέρι, λοιπόν, περνάμε την 
πύλη της κατασκηνώσεως και το πρώτο πράγμα 
πού μας κάνει εντύπωση είναι η καθαριότητα 
και η τάξη πού επικρατεί. Μετά τις απαραίτητες 
(ελάχιστες) γραφειοκρατικές διατυπώσεις βρι-
σκόμαστε στο σπιτάκι πού μας παραχωρήθηκε 
για την διαμονή μας, όπου και εδώ συνεχίζονται 
οι προαναφερθείσες εντυπώσεις. 
Αφού τελειώσαμε μέ τήν τακτοποίηση τών 
πραγμάτων μας, ήλθε η ώρα νά «ανηφορί-
σουμε» πρός τό εστιατόριο γιά τό γεύμα. Ως 
γνωστόν στήν τιμή τών 150€ τό άτομο γιά τίς 
επτά διανυκτερεύσεις συμπεριλαμβάνεται 
τό πρωϊνό καί ένα γεύμα (μεσημέρι ή βρά-
δυ κατά τό δοκούν). Εκεί θυμηθήκαμε τά 
παιδικά μας χρόνια μιάς καί τό εστιατόριο 
απευθύνεται κυρίως στούς μικρούς κα-
τασκηνωτές. Υπήρχαν ξύλινοι πάγκοι γιά 
καθίσματα αλλά καί πλαστικές καρέκλες. 
Αφού μάς έστρωσαν τό τραπέζι ήλθε καί τό 
φαγητό πού αποτελείτο από ένα πιάτο κυ-
ρίως γεύματος, σαλάτα, ψωμί καί φρούτα 
εποχής. Τό φαγητό ήταν «σπιτικό», γευστι-
κότατο καί αρκετά πλούσιο σέ ποσότητα. 
Τό εστιατόριο ευρίσκεται αμέσως μετά τήν 
είσοδο τής κατασκηνώσεως στα αριστερά 
καί όπως στήν υπόλοιπη κατασκήνωση έτσι 
καί εδώ επικρατεί τάξη καί καθαριότητα. Μετά τό φαγη-
τό επιστροφή στό σπιτάκι καί ώρα γιά τήν μεσημεριανή 
ανάπαυση. Η θερμοκρασία, παρά τό γεγονός ότι ο Αύ-
γουστος έφτανε στό τέλος του, ήταν αυξημένη καί έτσι 
χρησιμοποιήσαμε τό κλιματιστικό πού υπήρχε στό δω-
μάτιο. Τό απόγευμα ο καφές είναι απαραίτητος μαζί μέ 
τό καταίφι μέ παγωτό στό κυλικείο τής κατασκηνώσεως 
αλλά, επίσης, καί η βουτιά στήν πισίνα η οποία ευρίσκε-
ται κάτω από τό εστιατόριο. Η κατασκήνωση τής Χαλκι-
δικής διαθέτει τρείς πισίνες οι δύο εκ τών οποίων απευ-
θύνονται στούς μικρούς κατασκηνωτές πού κάνουν τά 
πρώτα τους «βήματα» στό νερό. Τό βράδυ, λίγο πρίν 
τό δείπνο, κάνουμε μιά βόλτα στίς γύρω περιοχές, στήν 
Σάννη, στην Νέα Φώκαια, στην Άφυτο καί κατόπιν επι-
στρέφουμε στήν κατασκήνωση γιά νά απολαύσουμε 

τήν φωτισμένη πισίνα. Πρίν απ’ αυτό όμως επισκεπτό-
μεθα τό εστιατόριο τό οποίον τό βράδυ λειτουργεί ως 
ταβέρνα προσφέροντας διαφόρων ειδών εδέσματα σέ 
τιμές χαμηλότερες από αυτές πού βρίσκει κανείς στίς 
συνήθεις ταβέρνες. Τό βράδυ μπορεί κανείς νά παραγ-
γείλει ότι θέλει χωρίς τούς περιορισμούς τού μεσημε-
ριού ή άν δέν έχει προτιμήσει νά γευματίσει νά τό κάνει 
τό βράδυ παραγγέλνοντας επιπλέον ότι άλλο επιθυμεί. 
Μετά τό δείπνο χαλαρώνουμε δίπλα στήν φωτισμένη 
πισίνα πίνοντας κάτι από τό κυλικείο πού λειτουργεί 
σχεδόν έως τά μεσάνυχτα. Αυτό, όμως, δεν είναι πρό-
βλημα μιάς και μετά το κλείσιμό του συνεχίζουμε την 
βραδιά δίπλα στην πισίνα έως ότου παραδοθούμε στην 
αγκάλη του Μορφέως. Τό άλλο πρωί μάς ξαναβρίσκει 
στό εστιατόριο γιά πρωϊνό έχοντας νά διαλέξουμε ανά-
μεσα σέ «αστείρευτες» ποσότητες ροφημάτων ζεστών 
ή κρύων, αλλά καί αυγά σφιχτά, κρουασάν, τυρόπιτ-
τες, λουκανικόπιττες, σπανακόπιττες, μέλι, μαρμελάδες, 
φρυγανιές, ψωμί καί γενικώς πλούσια εδέσματα πού 

ελάχιστα υπολείπονται τών αντιστοίχων πού βρίσκουμε 
σέ ακριβότερα καταλύματα. 
Συνεχίζοντας την περιήγησή μας και στα δεξιά από τήν 
είσοδο τής κατασκηνώσεως ευρίσκεται τό σπιτάκι τού 
φύλακα ο οποίος μένει εκεί όλο τό έτος «άγρυπνος 
φρουρός» αυτής, συνεπικουρούμενος από δύο σκυλιά 
πού (όταν η κατασκήνωση κλείνει γιά τόν κόσμο) δια-
τρέχουν αυτήν απ’ άκρου εις άκρον ως ο Τάλως διέτρε-
χε καί προστάτευε τήν Κρήτη στά Μινωϊκά χρόνια. Το 
διάστημα πού υπάρχει κόσμος στην κατασκήνωση είναι 
κλεισμένα σε κάποιο μεγάλο χώρο πού θα τον ζήλευαν 
πολλά από τά κατοικίδια των πολυκατοικιών πού δεν 
έχουν χώρο να τρέξουν και να παίξουν. 
Κατηφορίζοντας λίγο πιό κάτω καί αφού περάσουμε 
κάποια σπιτάκια κατασκηνωτών, συναντάμε στα δεξιά 

μας τον χώρο εκδηλώσεων - μια μεγάλη πλατεία με την 
εκκλησία της καί τις εξέδρες της στην οποίαν γίνονται οι 
εκδηλώσεις των μικρών κατασκηνωτών αλλά και ο εκ-
κλησιασμός των. Γύρω από εκεί είναι κτισμένοι οι θάλα-
μοι που μένουν τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες στην πε-
ρίοδό των αφού γίνουν οι κατάλληλες διαρρυθμίσεις. 
Ακριβώς απέναντι, πάνω στον λοφίσκο, συναντάμε το 
αρχηγείο της κατασκηνώσεως εκεί όπου ο συνάδελφος 
που είναι υπεύθυνος, ευρίσκεται σχεδόν είκοσι τέσσε-
ρις ώρες το εικοσιτετράωρο, σίγουρα όμως οποιαδήπο-
τε στιγμή τον χρειάζεται η κατασκήνωση. Κάτωθεν του 
αρχηγείου υπάρχει ένα πλήρως οργανωμένο γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης και πιο κάτω ένα (ομοίως πλήρως 
οργανωμένο) γήπεδο ποδοσφαίρου. Εδώ να εκφρά-
σουμε την επιθυμία μας να μπορέσουμε κάποτε να πα-
ρακολουθήσουμε έναν αγώνα μεταξύ των παιδιών. Τέ-
λος μετά από αυτά συναντούμε την μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού των λυμάτων της κατασκηνώσεως. 
Όσον αφορά στο θέμα της πανίδας όπως σε όλη την 

Χαλκιδική έτσι και η κατασκήνω-
ση βρίθει τεράστιων πεύκων αλλά 
και άλλων δέντρων τα οποία είναι 
περιποιημένα και προσφέρουν 
στους κατασκηνωτές, μικρούς τε 
και μεγάλους, γαλήνη και ηρεμία. 
Τελειώνοντας την περιήγησή μας 
και επειδή πάντα πρέπει να βρού-
με ένα ψεγάδι (!!!) να πούμε ότι 
λόγω του παρθένου φυσικού 
περιβάλλοντος (το οποίο η κατα-
σκήνωσή μας έχει σεβαστεί υπέρ 
το δέον) όπως και στην υπόλοι-
πη περιοχή, υπάρχουν σφήκες 

οι οποίες χωρίς να εί-
ναι ενοχλητικές κάνουν 
αισθητή την παρουσία 
τους στον χώρο του 
εστιατορίου, θυμίζοντάς 
μας ότι το ελληνικό κα-
λοκαίρι εκτός από την 
ζέστη του, έχει και τά τζι-
τζίκια, τά μυρμήγκια και 
όλα τά υπόλοιπα μικρά 
ζωύφια πού έρχονται 
μαζί με αυτό. 

Εν κατακλείδι η φετινή εμπειρία μας από την 
κατασκήνωση της Χαλκιδικής ήταν κάτι πα-
ραπάνω από θετική και μας έκανε αφ’ ενός 
μεν να λυπηθούμε για όλα αυτά τά καλο-
καίρια πού δεν την είχαμε επισκεφτεί αφ’ 
ετέρου δε να ανανεώσουμε το ραντεβού 
μας μαζί της για το επόμενο καλοκαίρι. 
Στο σημείο αυτό έχουμε να προτείνουμε στην Διοίκη-
ση του ΤΥΠΕΤ να εξετάσει την περίπτωση να χρησιμο-
ποιείται η κατασκήνωση και για άλλες περιόδους του 
έτους εκτός από το καλοκαίρι. Θεωρούμε ότι υπάρχει η 
υποδομή ή έστω με μια μικρή επένδυση κάτι τέτοιο μπορεί 
να γίνει εφικτό.
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