
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του και 
με αίσθημα ευθύνης θέτει στην κρίση των μελών: τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό της  
31/12/2010 και τον Προϋπολογισμό για το 2011 και προτείνει, κατά τον Νόμο, την έγκρισή τους 
και την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010. 
Καθώς η φετινή Γενική Συνέλευση είναι εκλογοαπολογιστική, παρατίθενται τα στοιχεία για το 
έργο του απερχόμενου ΔΣ στη διάρκεια της θητείας Ιούνιος 2009 - Μάιος 2011.

Συνάδελφοι,

Μετά από 2 χρόνια σκληρής δουλειάς, σε συνθήκες σχεδόν εφιαλτικές για τον τόπο και σε 
στιγμές δραματικές για ολόκληρη την κοινωνία, θέτουμε στην κρίση σας  το έργο μας, αυτούς 
τους 24 μήνες στη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ ώστε να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και να 
ασκηθεί κριτική, όπου και αν αυτή θεωρηθεί αναγκαία, όσο αυστηρή και αν είναι.

Δεν επιζητούμε περιστασιακή  αποδοχή, ούτε απλώς  καλή πίστη για όσα πράξαμε με αίσθημα 
ευθύνης, ΑΛΛΑ κατανόηση για όσα δεν μπορέσαμε, ή δεν προλάβαμε να πράξουμε, διότι  
βρεθήκαμε, αυτή τη διετία όλοι μαζί σε μια φοβερή δίνη, που εξακολουθεί να απειλεί τις τύχες 
όλων μας. Μία κρίση η οποία  δυστυχώς  όχι μόνο δεν παρουσιάζει σημεία ύφεσης, αλλά 
αντίθετα ολοένα επιδεινώνεται…

Γι’ αυτό σας καλούμε να είσθε παρόντες στην πιο κρίσιμη, στα χρόνια και στην ιστορία του 
Οργανισμού, Γενική Συνέλευση και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στην καταληκτική Γενική Συνέλευση, 
στις 17 Μαΐου 2011 προκειμένου να ακουστεί  η φωνή της ΑΛΗΘΕΙΑΣ και της ΕΝΟΤΗΤΑΣ αλλά 
και να αποφασίσουμε υπεύθυνα και μαζί για το μέλλον του Ταμείου μας. Δεν υπάρχει άλλος 
διαθέσιμος χρόνος. Πολύ περισσότερο δεν περισσεύουν δυνάμεις για να σπαταληθούν σε διχογνωμίες, 
άκριτες συμπεριφορές και διασπαστικές ενέργειες, την ώρα που ο εχθρός είναι προ των πυλών!

Ο ΕΔΟΕΑΠ μπορεί  να ξεπεράσει τα σημερινά προβλήματα. Χρειάζεται, όμως, τη στήριξη 
όλων για να διατηρήσει τον βηματισμό του και να συνεχίσει απρόσκοπτα  την πορεία του, 
στους δύσβατους δρόμους που ανοίγονται μπροστά μας. Πρέπει να συνεχιστεί  με όλες μας 
τις δυνάμεις, η δύσκολη προσπάθεια και ο αγώνας για τη διατήρηση των συντάξεων και 
της περίθαλψης στα σημερινά επίπεδα, ενώ μειώνεται συνεχώς  και απειλείται από πολλές 
πλευρές το κύριο και καίριο έσοδό μας. Παράλληλα αυξάνει συνεχώς όχι μόνο ο αριθμός 
των μελών μας, αλλά και το κόστος περίθαλψης. Και πρέπει να κάνουμε το παν για να μην 
αποβεί ο αγώνας αυτός μάταιος. Να μην ολιγωρήσουμε, να αντιμετωπίσουμε με σύνεση, με 
συναίνεση, αποφασιστικά, συνολικά και πάνω απ’ όλα, με ανθρωπιά και ενότητα, τα πολλά, 
πολλαπλά και πολύπλοκα προβλήματά μας. 

Είναι η ώρα να αποδείξουμε και να στηρίξουμε στην καθημερινή μας ζωή και στην πράξη 
αυτό που για χρόνια ήταν και είναι  η περηφάνια και η φροντίδα μας: τον Αυτοδιαχειριζόμενο 
χαρακτήρα του ΕΔΟΕΑΠ. Την Αυτοτέλεια και την Αυτοδυναμία του ως Αυτοδιοικούμενου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που δεν επιβαρύνει στο 
ελάχιστο τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σ΄ αυτή τη συγκυρία και σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ είναι 
αποφασισμένη να μιλήσει μόνο τη γλώσσα της Αλήθειας, που κανείς και για κανένα λόγο δεν 
έχει το δικαίωμα να κρύβει, να ωραιοποιεί ή να παραμορφώνει. 
Το Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ τονίζει προς κάθε κατεύθυνση, ότι όχι μόνον είναι ανοιχτό  στην συζήτηση 
και τον διάλογο, αλλά επιζητεί ακόμη και την πιο σκληρή κριτική. 
Χωρίς να αποποιείται την  πλήρη ευθύνη της Διοίκησης του Οργανισμού έχει  αποδείξει στην 
πράξη, ότι αξιοποιεί τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, ασφαλισμένων 
μελών στη διαμόρφωση των αποφάσεων, που αφορούν στην καθημερινή, αλλά και 
μακροπρόθεσμη λειτουργία του Οργανισμού μας καθώς και ότι στηρίζει το έργο του στην 
ανοιχτή και ουσιαστική συνεργασία με όλες τις δυνάμεις του κλάδου. Με κανόνες χρηστής 
Διοίκησης και δημοκρατικής συνεργασίας η Διοίκηση του Οργανισμού μας υπηρετεί 
αποκλειστικά και μόνον τα συμφέροντα του ΕΔΟΕΑΠ και του συνόλου των ασφαλισμένων 
μελών και των οικογενειών τους.
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ  
για τα πεπραγμένα του έτους 2010 
με την ολοκλήρωση της θητείας του (2009-2011)
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Με αυτά τα δεδομένα, η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ θεωρεί επιβεβλημένο να απευθυνθεί 
ευθέως και ανοιχτά προς τον Κλάδο, καλώντας όλους τους ασφαλισμένους μέλη του 
ΕΔΟΕΑΠ, να επιδείξουν προσοχή και ευαισθησία. Να μην ακούσουν αλλότριες Σειρήνες, 
να στοιχηθούν όλοι μαζί, να λειτουργήσουν σωστά και να αγνοήσουν περίεργες 
νουθεσίες και παραπλανητικές τακτικές .
Ούτως ή άλλως,το Δ.Σ βρίσκεται διαρκώς υπό την κρίση των συναδέλφων μας και λογοδοτεί 
θεσμικά και συντεταγμένα για τα πεπραγμένα του, στο ανώτερο όργανο Διοίκησης του 
ΕΔΟΕΑΠ, που είναι η  Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων μελών του Οργανισμού μας.
Επαναλαμβάνουμε σήμερα, αυτό που πρόκειται να λεχθεί, κατά τρόπο κατηγορηματικό και στη 
Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου. Το Δ.Σ έχει λάβει και παίρνει συνεχώς κάθε  αναγκαίο και 
απαραίτητο μέτρο και ενεργεί, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να διαφυλάξει εν μέσω 
της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής λαίλαπας που απειλεί τους πάντες , τη διατήρηση 
του Αυτοδιοικούμενου Οργανισμού μας, ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.

Δίνουμε καθημερινές μάχες  για να διατηρηθεί σε αξιοζήλευτα επίπεδα η Ιατρική Περίθαλψη, 
να διασφαλιστεί ο συλλογικός κόπος των ανθρώπων του Τύπου και οι  Επικουρήσεις στο παρόν 
και το μέλλον. 

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ θέλει να υπογραμμίσει  ότι λειτουργεί  χωρίς  παρωπίδες, 
μακριά από αλλότριες επιρροές, και  οτιδήποτε άλλο, αφού τα συμφέροντα  του κλάδου 
δεν χωράνε σε κανενός είδους σκοπιμότητες. Γι’ αυτό, με αίσθημα ευθύνης ζητά από  
τους ασφαλισμένους μέλη του ΕΔΟΕΑΠ να αγνοήσουν όσα άσχετα και ενδεχομένως 
παραπλανητικά διαχέονται για διοικητικά, αλλά και θεσμικά θέματα, τις συμβάσεις, τον 
έλεγχο, τη μηχανογράφηση, την αναμόρφωση των διοικητικών και ιατρικών υπηρεσιών. 
Η σημερινή Διοίκηση του Οργανισμού είναι υπερήφανη για μέτρα και αποφάσεις   που 
έχει λάβει και ανυποχώρητα προωθεί προκειμένου να βάλει φρένο, να τερματίσει  και 
να εξουδετερώσει τις πρακτικές οικονομικής λεηλασίας του Οργανισμού μας από τις 
δυνάμεις του εμπορίου της Υγείας στις νοσηλείες, το φάρμακο και τις παρακλινικές 
εξετάσεις.

Εδώ εντάσσεται και το πολυσυζητημένο ζήτημα της αναμόρφωσης και της επικείμενης 
λειτουργίας του παλιού μας κτιρίου της οδού Ορμινίου, που αντί «να ρημάζει» (κατά 
την προσφιλή ως τώρα ρήση διαφόρων), καθίσταται πλέον η φύτρα και η έδρα όλων των 
διοικητικών υπηρεσιών του Οργανισμού μας. Έτσι, ώστε, το κτίριο της οδού Σισίνη να 
αποδοθεί πλήρως στον υγειονομικό του ρόλο και να  αποδώσει στην πρωτογενή ιατρική και 
υγειονομική περίθαλψη που είναι σε θέση- ακόμη και αυτήν τη δύσκολη στιγμή- να παρέχει ο 
Οργανισμός μας. Τώρα πια το «παλιό» κτίριο είναι καινούργιο και αποτελεί κύτταρο της 
λειτουργίας του ΕΔΟΕΑΠ. Ενός Oργανισμού, που υπηρετεί τη συλλογική βούληση των 
μελών του να μείνει όρθιος, ανθρώπινος, σύγχρονος και δυνατός, πραγματικό στήριγμα 
των ασφαλισμένων, μελών του και των οικογενειών τους, τώρα και αύριο.

Όλα αυτά καταγράφονται εδώ γιατί οι άνθρωποι που διοίκησαν τον ΕΔΟΕΑΠ αυτά τα δύο 
χρόνια θέλουν να σας πουν κάτι απλό: Στηρίξτε τον Οργανισμό στη δύσκολη αυτή εποχή  
στηρίζοντας εκείνους που δεν χρωματίζουν τα όνειρά τους και τους στόχους τους  παρά μόνο με  
την αγάπη για τον Άνθρωπο στη δύσκολη ώρα της αρρώστιας και των γηρατειών.
Στηρίξτε εκείνους που αδιαπραγμάτευτα και ενωμένοι δούλεψαν όχι για τα λόγια τα μεγάλα, αλλά  
με αποτελεσματικότητα και έργα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.

Ακόμη και εκείνοι που δυσαρεστήθηκαν με τις απόλυτα τεκμηριωμένες και αναγκαίες 
αποφάσεις μας, ακόμη κι όσοι διαφώνησαν κατανοούν το προφανές:  Ήταν  και 
παραμένει αδήριτη ανάγκη να ληφθούν μέτρα, γιατί ο ΕΔΟΕΑΠ δεν είναι μόνο για το 
σήμερα. Έχει όραμα, έχει προοπτική!
Είναι και πρέπει να παραμείνει  ένα ανταποδοτικό Κοινωνικό Συμβόλαιο 
ανάμεσα στα μέλη του. Στην Κοινωνική Ασφάλιση με ανθρώπινο 
πρόσωπο που θέλουμε να έχουμε και που υπηρετούμε, ο υγιής 
προσφέρει για τον άρρωστο, ο νέος επιδοτεί τον γέροντα και 
οι οικονομικά δυνατοί συνεισφέρουν για τους οικονομικά 
ασθενέστερους. 
Κανείς δεν είναι δυνατόν να πιστεύει ότι θα μείνει αλώβητος. 
Αλλά και στην δύσκολη ώρα είναι ζήτημα τιμής, ικανοτήτων 
και αποδεδειγμένων πράξεων να υποστηριχθεί και να 
προστατευτεί  ο ΕΔΟΕΑΠ. Το ξέρουν όσοι αρρώστησαν, 
όσοι έχασαν σύντροφο, όσοι  οδηγήθηκαν στην ανεργία, 
στις μειώσεις μισθών, στην εκ περιτροπής  εργασία, όσοι 
δεν εξαργύρωσαν τη  θέση τους  σε βάρος άλλων, όσοι
 στέκονται με αξιοπρέπεια και το κεφάλι ψηλά αναζητώντας
 στον ΕΔΟΕΑΠ  αληθινό στήριγμα . 
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ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2009�2011:�2011:2011::

• Εργαστήκαμε συστηματικά για τον Έλεγχο στα Έσοδα και στα Έξοδα.
• Παλέψαμε για τη θωράκιση του Αγγελιοσήμου εντός και εκτός ΕΔΟΕΑΠ .
• Θεσπίσαμε διαφανείς διαδικασίες ελέγχου των δαπανών υγείας και κυρίως, των  

ιδιωτικών νοσηλευτηρίων .
• Διεκδικήσαμε τα συμφέροντα του ΕΔΟΕΑΠ με 88 αγωγές και μηνύσεις και 150 

παραστάσεις σε δικαστήρια,  ενώ  υποστηρίξαμε δραστικά και με ισχυρό νομικό 
επιτελείο το θέμα της προσφυγής Κουρή στο ΣΤΕ (η απόφαση αναμένεται το ερχόμενο 
διάστημα).

• Είμαστε δραστικά και αποτελεσματικά αλληλέγγυοι στην προσπάθεια των Ενώσεων 
και των Ομοσπονδιών μας για το Ασφαλιστικό και το Αγγελιόσημο στο Διαδίκτυο.

• Μας βρήκε πανέτοιμους η εκπορευόμενη από τον Νόμο 3863/2010  απαίτηση 
της Πολιτείας για κατάθεση στοιχείων του Οργανισμού μας. Έχουμε τα πρώτα 
δεδομένα που προκύπτουν από την προετοιμαζόμενη, με εντολή της Διοίκησης 
μας, αναλογιστική μελέτη ΕΔΟΕΑΠ, η οποία προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Και 
φαίνεται (σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες), ότι θα είμαστε το μόνο επικουρικό 
ταμείο που θα μπορέσει να αποδείξει τη βιωσιμότητά του.

• Ο ΕΔΟΕΑΠ  πρωτοπορεί μεταξύ των  Ασφαλιστικών Ταμείων της Ελλάδας και στις 
αρχές του 2011 πιστοποιήθηκε με ��O 9001:200���O 9001:200� 9001:200�. 

• Αυτό είχε ως συνέπεια να πάρουμε δικαιωματικά μέρος στο πρόγραμμα ψηφιακής 
σύγκλησης (ΕΣΠΑ) και να εγκριθεί κατ ‘ αρχήν η συμμετοχή μας για την ένταξη του 
Ταμείου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδότησης ύψους 1.100.000 ευρώ, ενώ, ήδη, 
προετοιμάζεται ο φάκελος της συμμετοχής μας σε δεύτερο πρόγραμμα ανάλογου ύψους. 

• Τοποθετηθήκαμε ανοιχτά, δυναμικά, ξεκάθαρα και δημόσια ενάντια σε κάθε 
πολιτική, οικονομική και εργοδοτική εξουσία  που επιβουλεύεται τον πόρο μας και 
αντιστρατεύεται στην προαπαιτούμενη για τη βιωσιμότητά μας καθιέρωσή του στο 
Διαδίκτυο, όπως επίσης και στο θέμα της ασφάλισης των νεότερων συναδέλφων μας  
στα ΜΜΕ, τα οποία ήδη έχουν «πάρει θέση» στο Διαδίκτυο.

• Στηρίξαμε, με αναστολή χρεών και συγκεκριμένα μέτρα, τους άνεργους 
συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους. 

• Στο πλαίσιο της Διαφάνειας, φέρνουμε όπως είχαμε δεσμευτεί μαζί με την έκθεση των 
Ορκωτών Ελεγκτών για την οικονομική χρήση 2009-2010, τα πορίσματα για : 

 α. την αγορά κτιρίου και β. το Χρηματιστήριο προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες 
όπου αυτές αποδειχθεί από την εισαγγελική έρευνα ότι υπάρχουν. 

• Eξορθολογίσαμε τοξορθολογίσαμε το σύστημα καταβολής των συντάξεων καταβάλλοντας και τους 14 
συντάξιμους μισθούς συνταξιούχων  και δικαιοδόχων μας. 

• Oλοκληρώσαμελοκληρώσαμε τις διαδικασίες σχεδιασμού, μελέτης και ανάθεσης του έργου στο 
παλαιό και το νέο κτίριο εγκεκριμένου συμβατικού κόστους 1.450.000 ευρώ.

• Παραδίνουμε το κτίριο της οδού Ορμινίου εντός του Μαΐου, ενώ για τον Σεπτέμβριο έχει 
δρομολογηθεί  με ασφάλεια η παράδοση ολοκληρωμένου του κτιρίου της οδού Σισίνη.

• Το νέο Φυσικοθεραπευτήριο και το νέο Θεραπευτικό Γυμναστήριο, καθώς και 
οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες μας θα λειτουργούν στην Ορμινίου, ενώ το 
κτίριο της Σισίνη θα λειτουργήσει αμιγώς για ιατρικές υπηρεσίες και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των μελών μας.

• Οι υπηρεσίες “Γιατρός της Γειτονιάς” και “Βοήθεια στο Σπίτι” σε συνεργασία με την 
Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων (Ο.Α.Τ.Υ.Ε) της οποίας προεδρεύει ο 
ΕΔΟΕΑΠ προβλέπεται να στεγαστούν στους επόμενους ορόφους.

• Εξετάζεται η δυνατότητα ενοικίασης των υπολοίπων ελεύθερων χώρων, με σημαντικό 
αναμενόμενο έσοδο για τον Οργανισμό. 

• Ολοκληρώσαμε την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του Κανονισμού Υγείας 
και την εκκαθάριση του Μητρώου  σε ποσοστό πάνω από 90% (εργαζόμενες 
σύζυγοι, μητέρες,  ανύπαντρες αδελφές, ανύπαντρες θυγατέρες, ιδιοκτήτες , τέκνα 
πάνω από 26 χρόνων ).

• Ενημερώσαμε σε τακτική βάση όλους και για όλα, ενώ δεν έμεινε αναπάντητη καμιά 
επιστολή με παράπονα παρατηρήσεις ή καταγγελίες , που έγιναν στη διάρκεια της 
θητείας μας. 

• Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΔΟΕΑΠ λειτούργησε ο θεσμός της διαιτησίας με 
ιδιωτικά θεραπευτήρια, όπου αμφισβητήσαμε χρεώσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων 
ευρώ. 

      •    Εφαρμόστηκε ο κανονισμός εργασίας για  όποιον από το προσωπικό παραβίασε 
ή δεν ακολούθησε διαδικασίες που προβλέπονται ρητά από τις συμβάσεις.

       •    Θεσπίσαμε το ειδικό βοήθημα για τους συναδέλφους βαριά πάσχοντες που 
επιλέγουν τη δημόσια υγεία.

      •    Με τη δημιουργία Τμήματος Προμηθειών και Κανονισμού Προμηθειών, επίσης 
για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΔΟΕΑΠ, καταφέραμε να μειώσουμε τις πάγιες 
και λειτουργικές δαπάνες.
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Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, 

• Αντιμετωπίσαμε με ψυχραιμία κάθε περιστατικό στην καθημερινότητα του ΕΔΟΕΑΠ.
• Εργαστήκαμε σκληρά για να παραμείνει όσο το δυνατόν σύγχρονη, ασφαλής και 

αποτελεσματική η καθημερινότητα αυτή για τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του.

Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε::

• Την Ανανέωση του παιδιατρικού τμήματος,

• Την επιτυχή αντιμετώπιση με πρωτοφανή κινητοποίηση για τον ιό Η1Ν1, καθώς και  
εμβολιασμούς ���� και αντιγριππικούς,���� και αντιγριππικούς, και αντιγριππικούς,

•  Άμεση έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, επιδ�μάτων λοχείας,�μάτων λοχείας,μάτων λοχείας,  

• Μείωση χρόνου αναμονής στα ιατρεία μας και για πάνω από 70.000 ραντεβού που κλείστηκαν 
και εξυπηρετήθηκαν σε αυτή τη διετία, 

• Μείωση του χρόνου έκδοσης των συντάξεων και υπηρεσία πληροφόρησης των μελών για τα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, 

• Αναβάθμιση των ανηρτημένων στην ιστοσελίδα μας θεμάτων,

• Έκδοση του βιβλίου «Ήταν κάποτε ένας πόλεμος» που τίμησε τον κόσμο της μαχόμενης 
δημοσιογραφίας στο Έπος του  ‘40 είναι δε τέταρτο στις υποψηφιότητες για το Βραβείο της 
Ακαδημίας Αθηνών, 

• Αιμοδοσίες και ενεργό συμμετοχή στην υπόθεση της πρόληψης στη μάχη για τον καρκίνο του 
μαστού και κατά της πολυφαρμακίας, 

• Αναβάθμιση του εξοπλισμού στο Μικροβιολογικό εργαστήριο και 

Με περηφάνεια τονίζουμε: 

• Τη θαυμαστή Νίκη της επιτυχημένης μεταμόσχευσης στην Αμερική δυο ζωτικών οργάνων σε 
νέο συνάδελφό μας, καθώς και

• Τις εξαιρετικές νοσηλείες 5 πολύ δύσκολων περιστατικών, παιδιών συναδέλφων μας στο 
εξωτερικό και δεκάδες άλλα μικρά και μεγάλα καθημερινά, που όμως σημαδεύουν την ζωή των 
μελών μας και την καθημερινότητα του ΕΔΟΕΑΠ.

Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς μας που στρατεύτηκαν στην υπόθεση αυτή, τους 
υπαλλήλους και τα στελέχη που εργάστηκαν με συνέπεια προκειμένου να φέρουν αυτά τα αποτελέσματα 
και όλους όσους από τους ασφαλισμένους κατανόησαν ότι η παρουσία μας, με τη δική σας ψήφο τιμής,  
για ώρες ατελείωτες στο τραπέζι της Διοίκησης του Ταμείου μας δεν ήταν σε καμία περίπτωση ‘‘περίπατος 
καρέκλας‘‘, αλλά χώρος καθημερινής ζύμωσης με τον πόνο και την αγωνία τόσο των συναδέλφων μελών 
μας, όσο και όλων μας για το παρόν και το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ.  

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,
Σας καλούμε να είστε στις 17 Μαΐου 2011 και ώρα 2.00 μ.μ. στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΤΙΤΑΝΙΑ όλα τα μέλη ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ και ΕΠΗΕΘ και να δώσετε μαζί 
μας τη μάχη για τον Οργανισμό. Να κατανοήσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τους 
κινδύνους για το μέλλον του. Είναι λάθος να το αγνοήσετε… 
Σας καλούμε να κρίνετε και να συμπαραταχθείτε ελεύθερα και δημοκρατικά σε όσους 
σεις επιλέξετε να πάρουν το τιμόνι του Ταμείου μας και να το υπερασπιστούν για μια 
ακόμη διετία. 

Με ειλικρινείς συναδελφικούς χαιρετισμούς και αληθινές ευχαριστίες 
για την υποστήριξή σας, σε πραγματικά δύσκολες στιγμές,

Ελένη Σπανοπούλου, Παναγιώτης Νεστορίδης,  
Παναγιώτης Τσούτσιας, Δημήτρης Μυλωνάς, 

Αργύρης Δεμερτζής, Αγαμέμνων Φαράκος, Τζώρτζια Κοντράρου,
Αγαθή Κυρίτση, Σίμος Καταϊφτσής

                                                  Αθήνα, 2 Μαΐου 2011

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ
—  Μάιο ς 2011 — 


