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Είναι  η   πρώτη  γυναίκα πρόεδρος ασφαλιστικού ταμείου στην ιστορία 
της Κοινωνικής Ασφάλισης  στη χώρα μας  και η  πρώτη γυναίκα πρόεδρος 
Ομοσπονδίας στην Ελλάδα.  
Εκλεγμένο   μέλος  ΔΣ   του ΕΔΟΕΑΠ (Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Περίθαλψης των Δημοσιογράφων και των Υπαλλήλων ΜΜΕ.(2001-2015).    
Εκλεγμένη  Πρόεδρος ΔΣ στον ΕΔΟΕΑΠ   (2009-2013) και 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας 
(ΟΑΤΥΕ) (2010-2013).
Το 2011, στις Βρυξέλλες, εκλέχτηκε παμψηφεί ,  πρώτη γυναίκα στο ΔΣ
και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων 
Ταμείων  (ΑΙΜ) από 27 χώρες  με 165 εκατ. μέλη σε όλο τον κόσμο.

 Σπούδασε  Σκηνοθεσία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης  . 
 Μετεκπαιδεύτηκε στους τομείς  Επικοινωνία, Χορηγίες,Fund 

Raising,CSR  σε Λονδίνο , NY &  Cambridge.
 Εργάστηκε  25 χρόνια ως συντάκτρια, αρχισυντάκτρια και 

αρθογράφος    των  εγκυρότερων ημερήσιων εφημερίδων 
          ΑΥΓΗ ,ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, ΕΘΝΟΣ, ΝΕΑ ,στην ΕΡΑ 
          & την ΕΡΤ με εξειδίκευση στο Πολιτιστικό & Κοινωνικό ρεπορτάζ.

 Μέλος του ΔΣ του Εθνικού Θεάτρου  με διευθυντή τον Νίκο  
Κούρκουλο επί υπουργίας  Μελίνας Μερκούρη στο ΥΠΠΟ

 Διευθύντρια Προβολής και Επικοινωνίας (1990-2010) στο 
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ , υπεύθυνη για τα ΜΜΕ, τις 
Εκδόσεις, τη Διαφήμιση και τις Χορηγίες , εργάστηκε 20 χρόνια ως 
στέλεχος επί προεδρίας  Χρήστου Λαμπράκη.  

 Σύμβουλος Επικοινωνίας για  15 χρόνια  και μέχρι το 2008 στον  
Όμιλο Λάτση .. 

 Διευθύντρια Επικοινωνίας  στο  Mega TV   (2004 - 2008 ). 

Μέλος δημοσιογραφικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων και 
αποστολών ,  έχει  ταξιδέψει και στις 5 ηπείρους ενώ  έχει τιμηθεί για  την 
προσφορά της στην  Κοινωνία και τον Πολιτισμό.
Έχει συνεργαστεί με την πλειονότητα των  εκπροσώπων  θεσμών & φορέων
της Πολιτείας, της Πολιτικής, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού & της Οικονομίας.
Για πάνω από 30 χρόνια εργάστηκε  συστηματικά στους άξονες :
Πολιτισμός- Εκπαίδευση- Επικοινωνία, τους  οποίους αντιλαμβάνεται  ως 
όρους Ανάπτυξης για την ελληνική κοινωνία στην ευρωπαϊκή της διάσταση.



Ιδρυτικό και ενεργό μέλος του σωματείου ΕΛΙΖΑ  για την προστασία των 
Κακοποιημένων παιδιών., συμμετέχει ενεργά σε φορείς που στηρίζουν 
πανελλαδικά την υπόθεση της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας.
Επικεντρώνει  το ενδιαφέρον της στην Κοινωνική Ασφάλιση και την  
Αλληλεγγύη, με μόνο Μέτρο τον Άνθρωπο και τη Δημοκρατία. 
Είναι διαζευγμένη και μητέρα του  δρ Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού  της ESME 
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ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ :
«Η απάντηση στο ερώτημα, γιατί 
διεκδικείς  μία θέση στις εκλογές της 
Ομοσπονδίας Βridge είναι μόνο μια:        
Για το BRIDGE !
Ζητώ την ψήφο από συναγωνιστές 
συμπαίκτες , γνωστούς και άγνωστους 
μου γιατί μας ενώνει  η ίδια Γέφυρα. 
Βρήκα στο bridge , εκτός από τη χαρά 
του παιχνιδιού, αυτό που με ενώνει με 
ανθρώπους ανεξάρτητα από το από πού 
προέρχονται και τι περγαμηνές 
διαθέτουν. Στο τραπέζι είμαστε όλοι ίσοι 
αν και όχι ίδιοι …. 
Κι όλοι , πιστεύω,  αγαπάμε αυτό το 
εξαιρετικό  παιχνίδι κανόνων, μνήμης και
αντίληψης , που ενώνει δυνάμεις σε 
άξονες ,δημιουργεί κίνητρα ομαδικής 
άθλησης και κοινωνικοποιεί την 
μοναχικές οντότητες.   
Προσέρχομαι με μεγάλη εκτίμηση σε 
όσους έχουν προσφέρει στη θεμελίωση 
και της Ομοσπονδίας και του Βridge  
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στην ελληνική κοινωνία,   αλλά  και 
φυσικά με θαυμασμό για όσους 
διαπρέπουν στο άθλημα. Ελπίζω κάποια 
μέρα να τους φθάσω….
Μέχρι τότε δεσμεύομαι να ενώσω 
δυνάμεις, με όρους διαφάνειας και 
διαλόγου στην Διοίκηση της 
Ομοσπονδίας μας , τη στήριξη της και 
κυρίως την προσπάθεια για ακόμη 
μεγαλύτερη διείσδυση του bridge  στη 
ζωή των συμπολιτών μας.
Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους 
συναγωνιζόμενους  και αμέτρητες λεβέ 
στους  απανταχού έλληνες , που ,ήδη, 
ανήκουν  στου bridge τις κοινότητες.
Είμαι περήφανη που ανήκω σε μια από 
αυτές,  τον ΑΟΜ. Και τώρα με τις 
εκλογές στην ΕΟΜ σκέφθηκα πολύ απλά:
πάμε να γίνουμε και  περισσότεροι 
και καλύτεροι! Για ένα κύπελλο από 
τα χέρια των δασκάλων μας ζούμε, 
άλλωστε…                                           
Ti? Όχι?    


