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Προς Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΕΠΕ 

       Πρόεδρο κ. Ιωάννη Αληγιζάκη  
       Αντιπρόεδρο κ.  Ιωάννη Ψυχογυιό 

 
Κύριοι ,  
 
Με έκπληξή μας, γίναμε παραλήπτες επιστολής από τον ΣΕΕΠΕ η οποία αποσύρει την πρόταση σας 
στην βάση οικονομικής ενίσχυσης του Ταμείου προκειμένου αυτό να συνεχίσει να είναι βιώσιμο. 
Μελετώντας την επιστολή σας, διαπιστώνουμε, ότι δεν έχετε λάβει υπόψη σας, τις ιδιάζουσες 
συνθήκες που μεσολάβησαν το προηγούμενο διάστημα και  σας υπενθυμίσουμε ότι: 
 
Πρώτον, υπήρξε καθυστέρηση με δική σας υπαιτιότητα με αποτέλεσμα η επιστολή απάντησή σας να 
σταλεί στις 25/11/2014 ενώ οι συζητήσεις είχαν ολοκληρωθεί στις 30/10/2014. 
 
Δεύτερον, μετά τη γνωστοποίηση της απάντησή σας, η Ομοσπονδία άμεσα κάλεσε σε σύσκεψη τα 
Σωματεία, για να τα ενημερώσει ως όφειλε , τα οποία με τη σειρά τους, διενήργησαν γενικές 
συνελεύσεις και διοικητικά συμβούλια, ώστε να στείλουν τις αποφάσεις τους στην Ομοσπονδία. 
 
Τρίτον, Μεταβλήθηκε το οικονομικό περιβάλλον από την πρότασή σας στις 25/11/2014 έως και 
σήμερα ;  

 
Τέλος, σπεύσατε να αιτιολογήσετε την απόσυρση της πρότασής σας με το ότι «δεν σημειώθηκε 
αξιόλογη εξέλιξη στις … προϋποθέσεις που θέσαμε», ενώ όλες οι προϋποθέσεις έχουν με επιτυχία 
αντιμετωπιστεί, όχι γιατί το ζητήσατε αλλά επειδή είναι μέσα στις υποχρεώσεις της Διοίκησης του 
Ταμείου για την εύρυθμη λειτουργία του. 
 

Επισημαίνοντάς σας λοιπόν όλες τις παραπάνω συνθήκες-παραμέτρους,                                                                                               
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η επιστολή σας 2465/10.3.2015 δεν έχει την μορφή πίεσης για την 
αποδοχή τετελεσμένων, αλλά πρόκειται για  μια επιστολή - πρόταση προκειμένου, να εξευρεθεί 
μια λύση για να μπορεί το ΕΤΕΑΠΕΠ να λειτουργεί χωρίς χρηματοδοτικό κενό, προκειμένου να 
συνεχίσει απρόσκοπτα να επιτελεί το ρόλο για τον οποίο ιδρύθηκε, δηλαδή την καταβολή 
υποχρεωτικής επικουρικής σύνταξης . 
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