
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

Το έτος 2016 είναι ουσιαστικά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΣΥΝΑΠτΑ σε "κανονικές 
συνθήκες", αφού μόλις προς τα τέλη Νοεμβρίου 2015 έγιναν οι πρώτες αρχαιρεσίες και στις 
αρχές Δεκεμβρίου συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Τέθηκαν πέντε προτεραιότητες: 

Η πρώτη αφορούσε στην πλήρη κανονικοποίηση της λειτουργίας του ΣΥΝΑΠτΑ, δηλαδή στη 
διαμόρφωση του πλαισίου της απρόσκοπτης λειτουργίας του είτε αυτή αφορούσε το θέμα 
έδρας είτε την διευθέτηση όλων των οικονομικών και λογιστικών θεμάτων είτε οποιαδήποτε 
άλλη παρόμοια πτυχή. Η επίτευξη του στόχου αυτού αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρος, 
ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόλις τον Ιούνιο του 2016 κατορθώθηκε να αποκτηθεί τραπεζικός 
λογαριασμός και μόλις τον Δεκέμβριο του 2016 να αποκτηθεί πλήρης ηλεκτρονική διαχείρισή 
του. 

Δεύτερη προτεραιότητα υπήρξε η δραστηριοποίηση όσων περισσότερων Αποφοίτων θα ήταν 
δυνατόν μέσα από λειτουργία δράσεων. Από τις δράσεις που προτάθηκαν αυτή που βρήκε 
τον δρόμο της ήταν η δημιουργία «Ομάδας Επικοινωνίας». Ο αριθμός των μελών της είναι 
ικανοποιητικός και το αποτέλεσμα εργασίας της απτό, δηλαδή η δημιουργία της διαδικτυακής 
πύλης του ΣΥΝΑΠτΑ. Η ομάδα εξακολουθεί να λειτουργεί και όποιο μέλος του Συνδέσμου 
ενδιαφέρεται να βοηθήσει μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν απευθυνόμενο στον Αντιπρόεδρο 
ή τον Γραμματέα του Συνδέσμου. 

Αυτή ήταν και η τρίτη επιδίωξη, δηλαδή η δημιουργία διαδικτυακής πύλης. Ο στόχος 
επετεύχθη, τουλάχιστον όσον αφορά στη τεχνικό του κομμάτι. Η διαδικτυακή πύλη λειτουργεί, 
η επισκεψιμότητά της είναι ικανοποιητική, τα μέλη που έχουν αναλάβει την διαχείρισή της 
έχουν βρεθεί. Τις πρώτες 45 μέρες της λειτουργίας της την επισκέφθηκαν 4500 χρήστες 
δηλαδή 100 ‘χτυπήματα’ κατά μέσο όρο την ημέρα, αριθμός σημαντικός δεδομένου ότι ακόμα 
δεν έχουν ξεδιπλωθεί πολλές από τις δυνατότητές της. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος 
υπήρξε το ελάχιστο δυνατόν δεδομένου ότι η εργασία παραμετροποίησης του αντιστοίχου 
περιβάλλοντος έγινε απολύτως δωρεάν από τον Απόφοιτο Στέλιο Κονταρίνη ’90 και για τον 
λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να τον ευχαριστήσει για την πολύτιμη συμβολή 
του. 

Η τέταρτη επιδίωξη για το προηγούμενο έτος ήταν η σύσφιξη των δεσμών με τους συλλόγους 
αποφοίτων άλλων Προτύπων σχολείων. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επαφές και κοινές 
συσκέψεις. Παράλληλα διερευνώνται τρόποι συντονισμένης δράσης για θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος. 

Η τελευταία επιδίωξη για το έτος που πέρασε ήταν η διοργάνωση εκδήλωσης που θα έδινε το 
στίγμα των προβληματισμών του ΣΥΝΑΠτΑ. Μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις προσεκτικά 
και μεθοδικά αναζητήθηκαν εισηγητές οι οποίοι θα μπορούσαν να διαφωτίσουν τα μέλη του 
ΣΥΝΑΠτΑ για ένα θέμα για το οποίο όλες και όλοι μας έχουμε ευαισθησία: η παιδεία και 
ειδικότερα το μέλλον των σχολείων ειδικού σκοπού. 

Αν και δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν όλοι οι στόχοι με τον ίδιο βαθμό πληρότητας ή τα 
αποτελέσματα που πετύχαμε να είναι ικανοποιητικά στον βαθμό που θα ήταν επιθυμητό, 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι βάσεις τέθηκαν, το πλαίσιο συγκροτήθηκε, οι δίαυλοι 
επικοινωνίας άνοιξαν και η παρουσία μας έγινε αισθητή κατά τον τρόπο που θα ήταν 
επιθυμητός για έναν Σύνδεσμο Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Αναβρύτων. 

 
 


