ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος µας αποτελεί τον βασικό πυρήνα, και το µοναδικό επίσηµο φορέα
στο χώρο των ακουστικών βαρηκοΐας στην χώρα µας,
Βρίσκοµαι στον χώρο αυτόν µετά τις µακροχρόνιες σπουδές µου, και µε
συνειδητή µου επιλογή, για περισσότερα από 30 χρόνια, και αποτελώ ένα
από τα πρώτα και ιδρυτικά µέλη του Συλλόγου µε ΑΜ 15, στηρίζοντας όλες τις
προσπάθειες των ανθρώπων που τον δηµιούργησαν.
Πάντα πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω στην ύπαρξη και τους σκοπούς
του. Και στα «πέτρινα χρόνια», µέχρι και πρόσφατα, όπου υπήρξε έντονα η
αµφισβήτηση της ύπαρξης του, η κριτική, η οικονοµική δυστοκία του και οι
πολλές αντιξοότητες, ήµουνα πάντα παρών και προσπάθησα να διατηρήσω
την ύπαρξη του, και να εντάξουµε νέα µέλη.
Θα ήθελα να παραθέσω, πλέον των στόχων µου µε την συµµετοχή µου στο
νέο Δ.Σ. και µερικά στοιχεία που αφορούν την πορεία µου ως µέλος του
Συλλόγου και ειδικά ως µέλος πολλών Δ.Σ. Με τον τρόπο αυτό θα ήθελα να
δώσω την δυνατότητα, ιδίως στα νέα µέλη, να γνωρίσουν µερικές από τις
δραστηριότητες µου.
Όλα τα προηγούµενα χρόνια και παρά τις συνέχεις και έντονες προσπάθειες
που έγιναν βασικά για την επίτευξη της θεσµοθέτησης του επαγγέλµατος µας
καθώς και την προβολή του έργου του Ακοοπροθετιστή και την προώθηση
των θέσεων του Συλλόγου αυτό δεν επιτεύχθηκε λόγω των πολλών
αρνητικών συγκυριών στην χώρα µας καθώς επίσης και της ύπαρξης του
µικρού αριθµού των µελών του. Οι πολλές και συχνές προσωπικές µου
επαφές και συναντήσεις στα υπουργεία Υγείας και Παιδείας κατέληγαν πάντα
στα ίδια αποτελέσµατα, των υποσχέσεων και µόνο λόγω βασικά του µικρού
αριθµού των µελών. Όπως γίνεται κατανοητό δεν υπήρχε πολιτικό ενδιαφέρον
για τα αιτήµατα µας.
Η συγγραφή µου 3 Επιστηµονικών συγγραµµάτων, τα µοναδικά που έχουν
εκδοθεί µέχρι και σήµερα µε θέµα τα ακουστικά βαρηκοΐας, το 1 το 1991, και
τα υπόλοιπα 2 το 2004, σκοπό είχαν την ενηµέρωση όλων των συναδέλφων
ακοοπροθετιστών, των βαρήκοων, των γονέων βαρήκοων παιδιών, των ΩΡΛ
Ιατρών καθώς και των εκπροσώπων της Πολιτείας. Τα είχα θέσει δωρεάν από
τότε στην διάθεση του Συλλόγου προς χρήση τους. Αποτέλεσαν και τον
πυρήνα της θεµατολογίας της ιστοσελίδας του Συλλόγου όταν αυτή
δηµιουργήθηκε
Βασικός σκοπός του εκάστοτε Δ.Σ. είναι να υπηρετεί, να προβάλει, να
αναβαθµίζει τον Σύλλογο, και να προασπίζει ανιδιοτελώς τα συµφέροντα των
µελών του.
Στο πνεύµα αυτό φρόντιζα πάντοτε να γίνονται συχνές συνεδριάσεις των
εκάστοτε Δ.Σ. πέρα από τον απαιτούµενο αριθµό που ορίζει το καταστατικό.
Κάνοντας έναν απολογισµό της µακροχρόνιας θητείας µου θεωρώ ότι το
τελικό πρόσηµο των ενεργειών και της προσφοράς όλων των τελευταίων Δ.Σ
µε την συνδροµή πολλών αξιόλογων µελών είναι θετικό.

Προσωπικά αφιέρωσα αµέτρητες ώρες προετοιµάζοντας, προωθώντας και
υλοποιώντας σοβαρά θέµατα που αφορούσαν τον κλάδο και τον Σύλλογο
µας.
Αναφέρω µερικά από όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία αυτά χρόνια, πολλά εκ
των οποίων έγιναν, στα πλαίσια της συλλογικότητας, µε προσωπικές µου
ενέργειες και παρεµβάσεις:
H υλοποίηση του προγράµµατος e-learning µε συντονισµένες ενέργειες
µελών του απερχόµενου Δ.Σ., η ένταξη του Συλλόγου µας το 2008 σαν
πλήρες µέλος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού, η επιτυχηµένη διοργάνωση της
Γ.Σ. του Ευρωπαϊκού Συλλόγου στην Αθήνα το 2010, η πραγµατοποίηση
εννέα (9) Σεµιναρίων του Συλλόγου πολλά εκ των οποίων έγιναν µε την
παρουσία ξένων οµιλητών και την συν διοργάνωση της Πανελλήνιας ΩΡΛ
Εταιρίας, η δηµιουργία ιστοσελίδας που ήδη βρίσκεται στην διαδικασία
αναβάθµισης της, η αναγνώριση του ρόλου του Ακοοπροθετιστή από την
Πανελλήνια ΩΡΛ Κοινότητα, και το βήµα που µας δόθηκε για οµιλίες µας κατά
την διάρκεια των συνεδρίων τους, η αλλαγή του καταστατικού τρεις φορές
που έκανε πιο ευέλικτες πολλές διαδικασίες, η συµφωνία µε τον ΕΚΑΠΤΥ για
ειδικές µειωµένες τιµές πιστοποίησης και η συνεργασία σε µόνιµη βάση µε
Νοµική Σύµβουλο. Με πρωτοβουλία µου έγινε η έρευνα και ακολούθησε η
πολυσέλιδη ανακοίνωση του ECAT για την επικινδυνότητα των ενισχυτών
ήχου, καθώς και η δικαστική µάχη, ευνοϊκή µέχρι ενός σηµείου για τον
Σύλλογο, που έγινε για τις συσκευές τηλεπώλησης, κλπ
Η κορύφωση όµως όλων ήταν η πρόσφατη αποδοχή από τον ΕΟΠΥΥ του
Συλλόγου µας ως το µοναδικό και επίσηµο θεσµικό όργανο του κλάδου µας
γεγονός που οδήγησε και στην αύξηση του αριθµού των µελών
Το πλήρωµα λοιπόν του χρόνου δικαίωσε όλους όσους πιστέψαµε στην
ύπαρξη και την λειτουργία του όλα αυτά τα χρόνια. Η ικανοποίηση µου είναι
πολύ µεγάλη διαπιστώνοντας την επανεγγραφή παλαιών µελών αλλά και την
εγγραφή νέων που δηλώνουν µια πολύ δυναµική και ελπιδοφόρα παρουσία.
Ο ιστός της Ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια έχει διαφοροποιηθεί
δραµατικά, και η κρίση, κοινωνική και οικονοµική, έχει επηρεάσει αρνητικά τον
χώρο παροχών υγείας. Και ίσως για πρώτη φορά από την ίδρυση του το 1989
ο Σύλλογος θα βρεθεί στο σταυροδρόµι σοβαρών αποφάσεων που θα
καθορίσουν και το µέλλον του. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές.
Ως εκ τούτου το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να αποτελείται από µέλη µε
προσωπικότητα, µε γνώσεις και µε την ικανότητα επιτυχηµένης
εκπροσώπησης του σε κάθε περίπτωση. Και πάνω από όλα µε την όρεξη και
τον χρόνο για προσφορά στα κοινά.
Όλες οι ενέργειες του Δ.Σ. θα πρέπει να συνδυάζουν µε τον καλύτερο δυνατόν
τρόπο την επιστηµονική δοµή του Συλλόγου µε την αξιοπρεπή
επιχειρηµατικότητα όλων των µελών.
Η συναδελφικότητα, η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, η ενεργή
συμμετοχή όλων των μελών, αλλά και η εποικοδομητική συζήτηση και
κριτική, θα πρέπει να αποτελούν πάντοτε τους βασικούς άξονες όλων των
ενεργειών και των αποφάσεων που αφορούν τον κλάδο µας.
Η συµµετοχή µου στο νέο Δ.Σ. εάν τα µέλη µε τιµήσουν µε την ψήφο τους, θα
βασιστεί στην µακροχρόνια επαγγελµατική µου δραστηριότητα και εµπειρία,
την πολυετή ενασχόληση µου µε τα κοινά του Συλλόγου, αλλά και την θητεία
µου στο Δ.Σ. του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού, καθώς και την θεσµική µου θέση
ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ακοολογίας & Τεχνολογίας ECAT.

Θα ενισχυθεί επίσης µε την υφιστάµενη συνεχή επικοινωνία µου µε την
Πανελλήνια ΩΡΛ Κοινότητα, τις άριστες σχέσεις µου µε τα µέλη διεθνών
Οργανισµών και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Συλλόγων, τους
εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και των ΜΜΕ.
Οι προτάσεις και οι ενέργειες µου, θα επικεντρωθούν κατά βάσει στους
παρακάτω στόχους:
1. Επίτευξη της θεσµοθέτησης του επαγγέλµατος.
2. Συνέχιση και βελτίωση του προγράµµατος e-learning,
3. Άµεση τροποποίηση της νοµικής µορφής του Συλλόγου σε ΝΠΔΔ,
σύµφωνα µε την πρόσφατη απόφαση της
Ε.Γ.Σ., για την
ισχυροποίηση των θέσεων του.
4. Συνεχείς και στοχευµένες ενέργειες για την ρύθµιση του θέµατος µε τον
ΕΟΠΥΥ.
5. Συνέχιση της διοργάνωσης των ετήσιων σεµιναρίων για την περαιτέρω
αναβάθµιση του γνωσιολογικού επιπέδου των µελών.
6. Δηµιουργία και ενεργοποίηση της Επιστηµονικής Επιτροπής για την
παράλληλη και συνεχή επιστηµονική ενηµέρωση των µελών.
7. Προβολή του επαγγέλµατος του Ακοοπροθετιστή και του Συλλόγου και
του έργου που παράγουν, για την αναγνώριση και την ισχυροποίηση
του κύρους τους.
8. Συνέχιση της άριστης συνεργασίας µε τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο
Ακοοπροθετιστών µε σκοπό την εναρµόνιση του επαγγέλµατος µας µε
τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες µέλη του. Πιστεύω στην Ευρωπαϊκή
συνύπαρξη µας µε τα υπόλοιπα µελη που µόνο θετικά θα µας
προσφέρει.
9. Αναβάθµιση της ιστοσελίδας του συλλόγου www.akouste.gr µε συνεχή
ενηµέρωση για τα πεπραγµένα του Συλλόγου, ανακοινώσεις,
επιστηµονικά άρθρα, σύνδεση µε ιστοσελίδες διεθνών οργανισµών και
αντίστοιχων Συλλόγων, κλπ.
10. Δηµιουργία οµάδας εκπροσώπησης και επικοινωνίας του Συλλόγου µε
όλες τις κοινωνικές οµάδες.
11. Συχνές συνεδριάσεις του Δ.Σ. προς λήψη άµεσα των αποφάσεων που
απαιτούνται
12. Άµεση και διαρκής επικοινωνία του Δ.Σ. µε τα µέλη του Συλλόγου µε
την κοινοποίηση σε µηνιαία βάση ενηµερωτικού δελτίου.

Τα έργα οι ευθύνες και οι αποφάσεις του Νέου Διοικητικού Συµβουλίου θα
είναι ιδιαίτερα δύσκολες και βεβαρηµένες.
Θέτω λοιπόν την υποψηφιότητα µου µε γνώση της τρέχουσας κατάστασης
έχοντας επίγνωση των ευθυνών µου και µε την πεποίθηση ότι οι γνώσεις και
η εµπειρία µου θα βοηθήσουν την συλλογική αυτή προσπάθεια που θα
καταβληθεί για την επίτευξη των στόχων που όλοι µαζί θα θέσουµε.
Στην προσπάθεια αυτή πραγµατικά “δεν περισσεύει κανείς” εντός και εκτός
Δ.Σ. Τυχόν προσωπικές και επαγγελµατικές αντιπαλότητες πρέπει να
παραµείνουν µακριά από την δραστηριότητες του Συλλόγου. Δεν υπάρχουν
“οι µεν και οι δεν”. Όλοι ενδιαφερόµαστε για το “καλό” του.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας καθώς και για τον χρόνο που διαθέσατε
Καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους υποψηφίους και καλή επιτυχία στο
έργο του νέου Δ.Σ.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Δηµήτρης Χρυσικός, MSc
Medical Electronics Engineer
Υ.Γ. Επισυνάπτω τα link από διάφορα άρθρα µου σε εφηµερίδες
Στην διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου βρίσκονται αντίγραφα από την παρουσία
µου σε τηλεοπτικές εκποµπές, καθώς και άρθρων άλλων εφηµερίδων που
αφορούν τα ακουστικά βαρηκοΐας και την προώθηση των αιτηµάτων και των
θέσεων του Συλλόγου µας.
Όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να επικοινωνήσει µαζί µου στο
dch@chrysikoshearing.gr
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