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 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
της με αρ. πρωτ. 1696/10-02-2015 απόφασης 

 και με ΑΔΑ:6ΠΤΑΟΞΛΔ-Ρ17  
ως προς τον ορισμό Συντονιστή  

 
 

Αθήνα, 15-05-2015 
Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

Σωτήριος Γκλαβάς 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1696/10-02-2015 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 7/03-02-2015 

Σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:45, στο γραφείο του Προέδρου 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του 

Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης 

Αντωνίου, Παρασκευάς Γιαλούρης, Ηλίας Ματσαγγούρας και Γεώργιος Τύπας. 

Απουσιάζει λόγω άλλης υπηρεσιακής απασχόλησης ο κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ.  Κυριακή Σημαιοφορίδου,  αποσπασμένη εκπαιδευτικός 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.................................................................................................................................................... 

Θέμα: Ενέργειες σχετικά με την καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής   

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ελένη 

Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη του «Παρατηρητηρίου για τα θέματα καταγραφής και 

αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω 

εισήγηση (αρ. πρωτ.: 259/03-02-2015): 

«Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της προετοιμασίας σχεδίου δράσης για την εκπλήρωση της 

αιρεσιμότητας της επενδυτικής προτεραιότητας 10.1 και σε συνέχεια της με αρ. 709/20-1-

2015 Υ.Α. (ΑΔΑ 7ΞΓΙΟΞΛΔ-ΜΨΙ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 
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Για την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού σχετικά με την καταγραφή και την 

αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής, κρίνεται σκόπιμη η συγκρότηση μίας ομάδας 

εργασίας, που θα εργαστεί αμισθί και θα αποτελείται από τα εξής μέλη: 

1. Zήβελδη Απόστολο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19 
2. Καρναβά Βασίλειο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 
3. Μαγγιώρη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 
4. Μπερσίμη Φραγκίσκο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 
5. Οικονόμου Ασπασία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ13 
6. Παπαδοπούλου Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 
7. Ρουσσάκη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 
8. Στυλιάρη Ευστάθιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19 

Αντικείμενο του ομάδας εργασίας αποτελεί η μελέτη και η κατάθεση εισήγησης στο ΔΣ του 

ΙΕΠ σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα: 

 Καταγραφή ευρωπαϊκών και διεθνών καλών πρακτικών σε θέματα μαθητικής 
διαρροής.  

 Μελέτη τρόπου αξιοποίησης δεδομένων και πληροφοριών που συγκεντρώνονται 
από το Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Myschool (σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ–
Διόφαντος.  

 Στατιστική επεξεργασία - Ποιοτική ανάλυση των πληροφοριών του Myschool. 

 Δημιουργία επιμέρους δεικτών για την αξιοποίησή τους στην ποιοτική επεξεργασία 
των δεδομένων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων – προτάσεων – μέτρων για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου.  

 Εξαγωγή συμπερασμάτων για θέματα μαθητικής διαρροής, τα οποία συσχετίζονται 
με κοινωνικά δεδομένα. 

 Διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής με τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα συγκεντρωθούν στοιχεία τόσο από τη διεθνή εμπειρία όσο και το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και θα προταθούν δράσεις και παρεμβάσεις με τη μορφή 

προτεινόμενων Πράξεων που ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν κατά τη Προγραμματική 

Περίοδο 2014-2020, ώστε να συμβάλουν στην καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής.».  

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει την παραπάνω 
εισήγηση της κ. Ελένης Παπαδοπούλου, ως έχει, και να ορίσει την κ. Ελένη 
Παπαδοπούλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02  και  Προϊσταμένη του «Παρατηρητηρίου 
για τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής», ως 
Συντονίστρια της παραπάνω ομάδας εργασίας . 
.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:15, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Σωτήριος Γκλαβάς  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  Aποσπασμένη Eκπαιδευτικός 
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