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 Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. δηµιουργήθηκε σε εκπλήρωση των Καταστατικών Σκοπών 

της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Πρακτόρων Παιχνιδιών 

Πρόγνωσης Ο.Π.Α.Π. (άρθρο 2, περίπτωση ε’). Σκοπός του Συνεταιρισµού, 

σύµφωνα µε το Καταστατικό του, είναι, η µέσα από την αυτοοργάνωση, την 

αλληλεγγύη και τη συνεργασία, οικονοµική ανάπτυξη των µελών του, µε τους 

τρόπους και τα µέσα που ενδεικτικά απαριθµούνται σε αυτό. 

 Η Αντιπρόεδρος και τα µέλη Pιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού 

των Επαγγελµατιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης αισθάνονται 

υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν τα µέλη τους για τα εξής: 

 Πάγια θέση του Συνεταιρισµού είναι η µη εµπλοκή του σε θέµατα της 

Οµοσπονδίας  που άπτονται συνδικαλιστικής φύσεως και δραστηριότητας. Η 

παρούσα συγκυρία όµως, της σώρευσης µεγάλων προβληµάτων για τον  Κλάδο, 

µε την ταυτόχρονη δικαστική διερεύνηση των πεπραγµένων των Pιοικήσεων της 

Οµοσπονδίας, αναφορικά µε τη διαχείριση των κεφαλαίων του εφάπαξ των 

Πρακτόρων, στις οποίες συµµετείχε ως µέλος και ο Πρόεδρος του Pιοικητικού 

Συµβουλίου του Συνεταιρισµού, µας αναγκάζει να τονίσουµε ότι: 

 

• Η διαδικασία κινήθηκε από την τότε (2005) Pιοίκηση της Ε.Π.Π.Α.Π., και 

δεν ανακλήθηκε, παρόλη την άρτια λειτουργία του προγράµµατος του 

Εφάπαξ από το 2006 και µετά, µε την καθοριστική και οµολογούµενη από 

όλους συµβολή του Κίµωνα Κλωνάρη ως γραµµατέα αρχικά και 

ακολούθως ως Προέδρου της Οµοσπονδίας, 



 

και να εκφράσουµε, σύσσωµα,  

 

• την αµέριστη  συµπαράσταση µας στον Πρόεδρο του Σ.Ε.Π.Π.Π. Κίµωνα 

Κλωνάρη, για την άδικη εµπλοκή του στο ζήτηµα, γεγονός που εξυπηρετεί 

ίσως άλλες σκοπιµότητες, καθώς και  

• την  πλήρη εµπιστοσύνη µας στο πρόσωπο και τις ενέργειες του 

Προέδρου, ως εκφραστή της βούλησης των µελών του Σ.Ε.Π.Π.Π., όπως 

αυτή αποτυπώνεται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και 

ακολούθως του Pιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Οι προοπτικές του Συνεταιρισµού µας είναι απεριόριστες και καλούµαστε όλοι να 

συνδράµουµε στην πραγµατοποίηση τους. 
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