
Στόχοι που θέτω με την υποψηφιότητά μου. 

 

Οι Ακοολογία και Ακοοπροσθετική είναι δύο εξαιρετικά σύγχρονες επιστήμες. Στον Ακαδημαϊκό 

χώρο ο όρος Ακοολογία πρωτοεμφανίστηκε πιθανότατα από τον Norton Hanfield 

(Ωτορινολαρυγγολόγο) ή Raymond Carhard (Ψυχολόγο – Λογοπαιδικό) στα μέσα της δεκαετίας 

του 40. Τα πρώτα επιστημονικά άρθρα που ασχολούνταν με την εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας 

εμφανίστηκαν αντίστοιχα το 1946 ενώ σήμερα παρουσιάζονται περισσότερα από 500 άρθρα 

ετησίως.  

Όταν σπούδασα την εφαρμογή των ακουστικών βαρηκοΐας το 1983-1986 στο πανεπιστήμιο του 

Μιλάνου, οι εφαρμογές που κάναμε βασίζονταν στους πίνακες αναλογικών ενισχυτών, 

μικρόφωνων και μεγάφωνων των κατασκευαστών. Η επαλήθευση της ρύθμισης στόχου γίνονταν 

στα πρώτα HIT box (Hearing Instrument Testing box) της Fry Electronics καθώς και με ομιλητικές 

δοκιμασίες ή σε ελεύθερο πεδίο.  

Στα πρόσφατα ΑΑΑ - American Academy of Audiology στο Phoenix 2016 (AZ) και της 

Ινδιανάπολης (2017) που παρακολούθησα, παρουσιάστηκαν μελέτες που επαλήθευαν τα οφέλη 

της ακουστικής ενίσχυσης με καταγραφή Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (Marion Downs) καθώς και 

με fMRI (Nina Kraus). 

Σήμερα έχουμε ψηφιακά ακουστικά με πολλά κανάλια και διατάξεις που βελτιώνουν σημαντικά την 

ακουστική σε απαιτητικά ακουστικά περιβάλλοντα. Έχουμε επαληθευμένους αλγόριθμους 

ρύθμισης (NAL, DSL) καθώς και τρόπους επικύρωσης των αποτελεσμάτων της ακουστικής 

ενίσχυσης με πολύ ισχυρή τεκμηρίωση.  Είναι σίγουρο ότι ο ΙΒΜ Watson και ο Siri της Apple είναι 

οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που θα επηρεάσουν τα ακουστικά του μέλλοντος. 

Όλα αυτά γίνονται διεθνώς, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε μια βιβλιογραφική αναφορά όσο 

αφορά την ρύθμιση των ακουστικών βαρηκοΐας ή την επαλήθευση και επικύρωση των 

αποτελεσμάτων της. Όταν δεν υπάρχει κανένας κανόνας στον τρόπο προώθησης, κατευθυντήριες 

οδηγίες εφαρμογών σε ενήλικες παιδιά, κτλ..  

Η δραστηριοποίηση του Πανεπιστημίου Αθηνών με τα μετεκπαιδευτικά προγράμματα που 

αφορούν γενικά τον χώρο μας, η εγρήγορση των επιχειρηματιών που ασχολούνται με την 

προώθηση των ακουστικών βαρηκοΐας λόγω των νέων κανονισμών του κράτους όσο αφορά την 

αποζημίωση των ακουστικών βαρηκοΐας καθώς και η πίεση της Ελληνικής οικονομικής κρίσης, 

δημιουργεί τις συνθήκες για συλλογική δουλειά.  

Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η κατοχύρωση, ενδυνάμωση, προστασία και απελευθέρωση του 

επαγγέλματός μας ώστε να φέρει καλύτερα αποτελέσματα στον βαρήκοο ασθενή.  

Για να πετύχουμε τον παραπάνω στόχο χρειαζόμαστε αξιόπιστους πρεσβευτές του 

επαγγελματικού μας πεδίου που θα αξιοποιήσουν τις παραπάνω συγκυρίες και θα τις κάνουν 

ευκαιρίες.  

Με επιχειρηματική εμπειρία που κοντεύει τα 30 χρόνια και επιστημονική επάρκεια αναγνωρισμένη 

από εταιρείες και επιστημονικούς φορείς, πιστεύω ότι μπορώ να αντιπροσωπεύσω τον κλάδο μας 

σε Ελληνικό και Παγκόσμιο επίπεδο στηριζόμενος από την εμπιστοσύνη σας. 

 

Ευχαριστώ 

Ανδρέας Δημόπουλος  


