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ΠΡΟΣ
Τα µέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Προς 1- Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
2- Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ανακοινώνεται ότι, µε
την υπ΄αρ. 6470/8 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε το
καταστατικό της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωµατείων µε αυξ.
αριθµό 765 ειδ. 5887/18-03-2008.
Στην ίδρυση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ συµµετείχαν οι Περιφερειακοί Σύλλογοι Αττικής,
Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας, µε τους εκλεγµένους αντιπροσώπους τους.
Η ίδρυση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ήταν Πανελλήνιο αίτηµα και ανάγκη που είχε
αποφασιστεί στην συνέλευση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, σε µία προσπάθεια για καλύτερη συνδικαλιστική παρουσία στην
περιφέρεια, ουσιαστική στήριξη και προώθηση των θεµάτων που αφορούν το Ε.Ε.Π.
και το Ε.Β.Π. προς την Κεντρική Υπηρεσία και σε συνάρτηση µε την λειτουργία των
περιφερειακών συµβουλίων (ΠΥΣΕΕΠ)..
Έχοντας σαν δεδoµένο ότι ο αριθµός του προσωπικού Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. έχει
αυξηθεί σηµαντικά , είναι κατανοητό ότι η παρέµβαση του Β΄θµιου αυτού οργάνου
µπορεί να είναι πιο δυναµική και πιο αποτελεσµατική, µε µεγαλύτερη αναγνώριση από
την διοίκηση και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και όχι µόνο.
Την ίδρυση της Οµοσπονδίας θα πρέπει άµεσα να την στηρίξουν όλοι οι
Περιφερειακοί Σύλλογοι και όλο το προσωπικό που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ και Κ∆ΑΥ,
ώστε µέσα από τις δηµοκρατικές διαδικασίες που το καταστατικό της προβλέπει, να
προκύψουν εκείνα τα στελέχη που θα µπορέσουν δυναµικά και συντoνισµένα να
προωθήσουν όλα τα θέµατα που χρόνια απασχολούν το Ειδικό εκπαιδευτικό και το
Ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ξεκινώντας από τις ρυθµίσεις του νέου σχεδίου νόµου
που σε λίγες µέρες θα δοθεί στη δηµοσιότητα , την αλλαγή του Π.∆. των µεταθέσεων,
καθώς και των υπουργικών αποφάσεων που αφορουν τα καθήκοντα, ωράρια κ.λ.π.
Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, έχοντας πλέον αρµοδιότητες και συνδικαλιστικές εξουσίες
περισσότερες από έναν Α΄θµιο σύλλογο και µε την άµεση συµµετοχή της στο
τριτοβάθµιο όργανο (Α∆Ε∆Υ), είναι βέβαιο ότι µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατική.
Η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή πρόκειται να συγκαλέσει σύντοµα Γενική
Συνέλευση των ιδρυτικών µελών για την ανάδειξη του προβλεπόµενου από το
καταστατικό 7µελούς ∆.Σ. καθώς και της 3µελούς ελεγκτικής επιτροπής. Στην
συνέλευση αυτή θα κληθούν ως παρατηρητές µε δικαίωµα λόγου όλοι οι Περιφερειακοί
Σύλλογοι που είναι ιδρυµένοι, καθώς και αντιπρόσωποι των υπό ίδρυση Συλλόγων.

Για την Προσωρινή ∆ιοικούσα επιτροπή
Ο Πρόεδρος
∆ηµήτρης Παπαευθυµίου

