


• Ιδρύθηκε το 2016 μετά από πρόταση του τότε ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και 
απόφαση Καταστατικής Γ.Σ., με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικού έργου 
και υποστήριξη των δράσεων και σκοπών της Ομοσπονδίας.

• Αποτελεί τον επιστημονικό φορέα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
• Η νομική μορφή του είναι ΑΜΚΕ -Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία , 
• η οποία με βάση το θεσμικό πλαίσιο και το Καταστατικό της δύναται να 

αναλαμβάνει και διαχειρίζεται προγράμματα με δημόσια, ευρωπαϊκή ή άλλη 
χρηματοδότηση, να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες, να παράγει, εκδίδει και 
διαθέτει επιστημονικό έργο και υλικό.



(από Νοέμβρη 2019)
• Πρόεδρος

• Αντιπρόεδρος
• Γεν. Γραμματέας

• Ταμίας
• Μέλος

• Αναπλ. Μέλη





• Εξόφληση παλαιών οφειλών προς εφορία-ΓΕΜΗ
• Σύνταξη και έγκριση τακτικού προυπολογισμού από τη ΓΣ 

της ΠΟΣΕΕΠΕΑ
• Τακτική επιχορήγηση από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ όταν 

χρειάζεται
• Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα
• Λογιστική υποστήριξη





• στις 3 Δεκέμβρη 2019, 
• σε συνεργασία με τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, παρακολούθηση 

του θεατρικού έργου 
  "ΕΡΥΘΡΟ", 

    του συνάδελφου εργοθεραπευτή 
Π. Μπαρμπαγιάννη 

 στο θέατρο Π.Κ.





• https://independent.academia.edu/IMEGEEEDU 

• Ο λογαριασμός του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. στην ακαδημαϊκή πλατφόρμα 
academia.edu έχει χιλιάδες προβολές μέχρι και σήμερα, σε όλα τα 
κείμενα που έχουν αναρτηθεί. 

• Έχουν φιλοξενηθεί άρθρα του Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., ειδικών της 
εκπαίδευσης,  καθώς και οδηγοί και πρωτόκολλα που 
εκπονήθηκαν από το Δ.Σ. του φορέα και άπτονται της γενικής και 
ειδικής εκπαίδευσης. 









«Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στην Εκπαίδευση από το Ειδικό 
Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό: Απάντηση στις 

προκλήσεις των Καιρών»



imegee.gr

• imegee.gr



• Στα πλαίσια των επιστημονικών δράσεων του και με στόχο την 
επαγγελματική ενδυνάμωση των συναδέλφων, το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. οργανώνει 
ομάδες Ενημέρωσης και Υποστήριξης νέων συναδέλφων μελών ΕΕΠ και 
ΕΒΠ.

• Οι δράσεις αυτές εγκαινιάσθηκαν με την οργάνωση ομάδων Ενημέρωσης και 
Υποστήριξης νέων συναδέλφων Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 . 

• Το ΙΜΕΓΕΕ αποδέχθηκε την πρόταση των συντονιστριών της ομάδας 
κοινωνικών λειτουργών κας Γ. Μπουλμέτη και κας Π. Φουράκη για τη 
δημιουργία ομάδας αλληλοϋποστήριξης και ενδυνάμωσης στο ρόλο των 
Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30.



• Υποβολή προτάσεων από τα μέλη του Δ.Σ. 
• Μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. 

της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας 
Εργασίας για τα ΚΕΣΥ, εν όψει της λειτουργίας στο 
Υπουργείο, επιτροπής που επεξεργάζεται αλλαγές στο 
θεσμικό πλαίσιο. 

• Υπήρξε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και υποβολή 
προτάσεων και σχολίων επί κειμένου που συντάχθηκε.



• μετά από εισήγηση του προέδρου και ομόφωνη απόφαση 
του Δ.Σ. του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε., που σκοπό έχει να βοηθήσει 
στην οργάνωση του έργου μας όσον αφορά τον τομέα της 
μελέτης και τεκμηρίωσης θεμάτων που αφορούν 
συνδικαλιστικά και επιστημονικά θέματα των κλάδων μας 
και απασχολούν συχνά τους φορείς μας.



• Μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Γεν. Γραμματέα Α. 
Τσαρούχα και  απόφαση του Δ.Σ., το ΙΜΕΓΕΕ πραγματοποιεί 
διαδικτυακή μελέτη καταγραφής και διερεύνησης της 
επαγγελματικής εξουθένωσης, του στρες, του άγχος, της 
κατάθλιψης και της επαγγελματικής ικανοποίησης 

• των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) και Εκπαιδευτικών που εργάζονται στην 
γενική και ειδική αγωγή και εκπαίδευση και στα ΚΕΣΥ, 

• κατά το σχολικό έτος 2020-2021, την περίοδο της πανδημίας.



• του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του 
LAHERS - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  με θέμα: 

“Μαθησιακές δυσκολίες, Σχολείο Οικογένεια Κοινότητα”
 

την Παρασκευή 11 Ιουνίου και Σάββατο 12 Ιουνίου.



• Πρόσκληση για υποβολή άρθρων προς τους εισηγητές της Ημερίδας 
ΣΕΕΠΕΑ Αττικής -ΙΜΕΓΕΕ της 5/12/2021



• που φιλοξενείται στην πλατφόρμα epublishing του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

• Το περιοδικό μας φιλοδοξούμε να αποτελέσει βήμα για τις επιστημονικές 
αναζητήσεις και προσπάθειες των συναδέλφων ΕΕΠ-ΕΒΠ και όλων των 
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Περιμένουμε επιστημονικά άρθρα και 
εργασίες συναδέλφων που θα δημοσιευθούν μετά από κρίση. 

• Επισκεφθείτε την σελίδα του περιοδικού 
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary 

• για να ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές των άρθρων, την διαδικασία 
εγγραφής και υποβολής των εργασιών σας και την διαδικασία κρίσης και 
δημοσίευσης.







 
https://inclusiveeducation.eu/



• Έρευνα-Καταγραφή της σημερινής κατάστασης στην 
χώρα μας

• Α) Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναζήτηση – 
καταγραφή καλών πρακτικών συμπερίληψης

• Β) Έρευνα σε εκπαιδευτικό, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και άτομα 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες



• Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ι_ΑΜ
• Οργάνωση και πραγματοποίηση σε συνεργασία με τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και 

υπό την αιγίδα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ Διαδικτυακής Ημερίδας, που 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Δεκέμβρη 2021, μέσω της πλατφόρμας 
ΖΟΟΜ, 

• με θέμα: ”Η συμπεριληπτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, από τη ματιά 
του  Ευρωπαϊκού προγράμματος: Ι_ΑΜ: Inclusive education using animation 
and multimedia” και ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα 
με Αναπηρία.

• Σκοπός της επιστημονικής εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των ερευνητικών 
δράσεων και του παραγόμενου υλικού του προγράμματος, με την προοπτική 
της εφαρμογής του στο ελληνικό σχολείο.





 
• Δημιουργήθηκε αξιόλογο υλικό βασισμένο σε επιστημονικά 

δεδομένα και σύγχρονες καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, 
σχετικά με αποτελεσματικές πρακτικές συμπερίληψης, το οποίο 
είχαμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε με όσους συμμετείχαν στα 
σεμινάρια.

• Δημιουργία των Ι ΑΜ SHOTS στις χώρες που συμμετείχαν, 
https://inclusiveeducation.eu/resources/

• Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Δευτέρα 17/1/2022 το 
εργαστήριο ‘Train the trainers’ για επαγγελματίες από την Πολωνία, 
την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ουγγαρία. 



• Διενέργεια του Σεμιναρίου του προγράμματος Ι ΑΜ. 
• Το ΙΜΕΓΕΕ υλοποίησε κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράμματος I_AM. 
• Πραγματοποιήθηκε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με όλες 

τις πληροφορίες.
• Συμμετοχή του ΙΜΕΓΕΕ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων 

ANIMASYROS, που αποτελεί το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων 
στην Ελλάδα. 

• Στo πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του συγχρηματοδοτούμενου από το 
πρόγραμμα Erasmus+ έργου I_AM διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό ταινίας 
Animation  https://inclusiveeducation.eu/video-animation-contest/



• Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών 
Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ), με χαρά αποδέχτηκαν 
την πρόταση των Κοινωνικών Λειτουργών και συγγραφέων του 
οδηγού για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς στην Εκπαίδευση και 
υποστήριξαν τη διοργάνωση διαδικτυακής Ημερίδας, 

• το Σάββατο 7 Μαΐου 2022, ώρες: 11:00-14:00, με τίτλο: 
• «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση: Διαχείριση Περιπτώσεων 

Κακοποίησης/Παραμέλησης Ανηλίκων».
• Δημοσίευση του Οδηγού στην ιστοσελίδα του ΙΜΕΓΕΕ





• Το ΙΜΕΓΕΕ συμμετείχε στην διοργάνωση του webinar με 
σκοπό την ανακοίνωση και προώθηση του «Οδηγού 
Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: 

“Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) 
στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση”

• Δημοσίευση του Οδηγού στην ιστοσελίδα του ΙΜΕΓΕΕ





• Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής 
Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.), επιστημονικός φορέας της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), συμμετέχει ως 
επίσημος συνεργάτης (partner) του Ευρωπαίκού προγράμματος 
Ιnclusive Education using Animation and Multimedia, στην Ι_ΑΜ 
DAY καθώς και σε εκδηλώσεις για το animation και την 
εκπαίδευση, στη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Animasyros 
2022, που διαρκεί από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2022.





• Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, στη διάρκεια 
της Ι_ΑΜ DAY, πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις του 
προέδρου του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. κ. Δημήτρη Αρβανίτη με τίτλο: 
“All equal-all together in an inclusive environment” 

• και των συντονιστριών εκ μέρους του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. κα 
Τσιακπίνη Λαμπριάνα και κα Τραγάκη Ευγενία με τίτλο: 
“I_AM PROJECT: THE JOURNEΥ. 



• Στα  πλαίσ ια  του  Μαθητ ικού 
Διαγωνισμού Animation I_AM, 
πραγματοποιήθηκε την ίδ ια 
η μ έ ρ α ,  η  β ρ ά β ε υ σ η  τ ω ν 
εκπαιδευτικών και  μαθητών 
σχολείων από τις παραπάνω 
χώρες που πρώτευσαν.

• Από τη χώρα μας νικητές είναι το 
ΕΕΕEΚ Αιγάλεω & η Εράσμιος 
Ελληνογερμανική Σχολή, που 
έλα β α ν  μ έρ ο ς  α π ό  κο ι ν ο ύ , 
παρουσιάζοντας την δημιουργία 
τους με τίτλο: “Circle squared – 
Κύκ λος  ε ι ς  το  τ ε τράγωνο” . 
Επίσης ειδική μνεία θα αποδοθεί 
σ το  4 0 ο  Δ η μ οτ ι κό  σ χο λ ε ί ο 
Αθηνών.



• Διοικητική και οικονομική σταθερότητα, άριστη συνεργασία των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου

• Συνεργασία με το ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ 
• Αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού και συνεργασία με θεσμικούς και 

ακαδημαικούς φορείς
• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, απόκτηση τεχνογνωσίας
• Αμοιβαία ωφέλιμη συνεργασία με το ΔΣ του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής
• Ανταπόκριση και υποστήριξη σε προτάσεις των συναδέλφων
• Ίδρυση του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού
• Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων-δράσεων
• Οργάνωση ερευνητικών δράσεων



• Καταστατικό ΙΜΕΓΕΕ-ΠΟΣΕΕΠΕΑ
• Εγγραφές - συμμετοχή μελών 
• Συνεργασία με περιφερειακούς συλλόγους ΕΕΠ
• Συνεργασία με ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς, κοινωνικούς και 

δημόσιους φορείς
• Δημιουργία επιτροπής έρευνας - δεοντολογίας και επιτροπών 

τεκμηρίωσης
• Διοικητική οργάνωση με δημιουργία γραμματείας, διεύθυνσης και 

λογιστηρίου
• Κίνητρα για τα μέλη του ΔΣ αντίστοιχα των λοιπών εκπαιδευτικών 

επιστημονικών φορέων



• στο ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ
• στο ΔΣ του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής
• στους συναδέλφους που συμμετέχουν στη συντακτική και 

επιστημονική επιτροπή του περιοδικού του ΙΜΕΓΕΕ
• στα λίγα ενεργά μέλη του ΙΜΕΓΕΕ
• στους συνεργάτες του προγράμματος Ι_ΑΜ




