
 Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας δώσω και από την δική μου πλευρά μία εικόνα του 

συλλόγου και του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου ώστε να μπορέσετε να πάρετε 

ψύχραιμες αποφάσεις στις επερχόμενες εκλογές. 

Ήταν η δεύτερη εκλογή μου στο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου. Είμαι μέλος 

από το 1992 και έβαλα υποψηφιότητα και εκλέχτηκα για πρώτη φορά στις εκλογές του 

2010, αλλά παραιτήθηκα μετά από ένα χρόνο περίπου γιατί πραγματικά πίστευα ότι δεν 

μπορούσα να προσφέρω πολλά εκείνη την δεδομένη στιγμή.  Έβαλα ξανά υποψηφιότητα  

το 2014 και εκλέχτηκα πάλι στο ΔΣ που μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει την θέση του 

αντιπροέδρου. Αυτή την φορά είμαστε τρία νέα μέλη και μαζί με την εμπειρία των παλιών 

κατάλαβα αμέσως ότι μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα.  

Και όντως έτσι έγινε.  

Καταφέραμε και ξεκινήσαμε το e-learning σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή 

ΩΡΛ κλινική του Ιπποκράτειου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι έχει ατέλειες, αλλά 

ξεκίνησε και πρέπει να θέσουμε σαν στόχο την συνεχή επικοινωνία με το πανεπιστήμιο για 

την βελτίωση του. Επίσης θα πρέπει να θέσουμε σαν στόχο και άλλες μορφές εκπαίδευσης 

των μελών μας για την συνεχή καλυτέρευση του κλάδου, π.χ. καλύτερα σεμινάρια που να 

περιλαμβάνουν και πρακτικές εφαρμογές, δημιουργία σχολής, κλπ. 

Μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ και πριν από την αλλαγή του συστήματος από 

τον ΕΟΠΥΥ, αποφασίσαμε να κάνουμε επαφές με παράγοντες του οργανισμού με σκοπό να 

τους πείσουμε να δέχονται  τιμολόγια για ακουστικά βαρηκοΐας μόνο από μέλη του 

συλλόγου, που διήρκησαν σχεδόν δυο χρόνια. Οι προσπάθειες στέφθηκαν από επιτυχία 

όταν το σύστημα άλλαξε και μπήκε σαν όρος να είσαι μέλος του συλλόγου για να μπορείς 

να κάνεις σύμβαση για τα ακουστικά βαρηκοΐας.  

Όταν ο ΕΟΠΥΥ άλλαξε το σύστημα είμαστε παρόν από την πρώτη μέρα και 

υποστηρίξαμε τα συμφέροντα του συλλόγου καταφέρνοντας να έχουμε ξεχωριστή 

σύμβαση, ενώ αρχικά είμαστε στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων με πολύ 

δυσμενείς οικονομικούς και τεχνικούς όρους. Λάβαμε μέρος σε όλες τις ενημερώσεις του 

ΕΟΠΥΥ αλλά και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με παράγοντες και τον πρόεδρο του οργανισμού για 

την τελική διαμόρφωση των όρων της συνεργασίας μας. Πετύχαμε αρκετά αλλά η 

προσπάθεια πρέπει να συνεχισθεί γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και ασάφειες. Ακόμα 

δεν έχει έρθει η ώρα για να διαπιστώσουμε πως θα πληρωθούμε και τι θα πληρωθούμε και 

για αυτό η επικοινωνία και η πίεση από τον Σύλλογο προς τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να είναι 

συνεχής. 

Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σχεδόν ομόφωνα αποφασίσαμε να 

γίνει ο Σύλλογος Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Αυτό θα μας δώσει την δυνατότητα 

να βάλουμε μία τάξη στον κλάδο μας αφού για να μπορείς να πουλάς ακουστικά θα πρέπει 

να είσαι μέλος του Συλλόγου, άρα να πληροίς και τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο 

Σύλλογος μετά από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  Αυτό για να γίνει όμως θέλει πολύ 

δουλειά αφού πρέπει να πειστεί το Υπουργείο Υγείας για την χρησιμότητά του και να το 



φέρει στην βουλή για ψήφιση. Μέλη του ΔΣ έχουν κάνει ήδη επαφές με το Υπουργείο και 

εκπροσώπους άλλων κομμάτων αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή. Το επόμενο ΔΣ θα 

επωμιστεί να φέρει σε πέρας αυτόν το πολύ σημαντικό στόχο. Θα χρειαστεί και την 

αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια από όλα τα μέλη που πιθανόν να έχουν γνωριμίες με 

πολιτικά πρόσωπα και φορείς που μπορούν να βοηθήσουν  στην επίτευξη αυτού του τόσου 

σημαντικού στόχου. 

Σε όλες τις παραπάνω ενέργειες είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση και ενεργή 

υποστήριξη από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο  Ακοοπροθετιστών (ΑΕΑ). Η συμμετοχή μας και 

ενεργή παρουσία στον συγκεκριμένο σύλλογο είναι πολύ σημαντική και πρέπει να 

συνεχιστεί με κάθε τρόπο. Πρέπει να θέσουμε σαν στόχο την ακόμα πιο στενή συνεργασία 

και μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα από τον συγκεκριμένο σύλλογο. 

Όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχουν περιθώρια για χάσιμο χρόνου. Πρέπει στο νέο 

ΔΣ να εκλεγούν ικανά  πρόσωπα που μπορούν να μας εκπροσωπήσουν επάξια έναντι της 

πολιτείας, του ΕΟΠΥΥ, του Ευρωπαϊκού Συλλόγου, του Πανεπιστημίου, κλπ. Σας παροτρύνω 

να δείτε τα βιογραφικά των υποψηφίων, να μάθετε για την μέχρι σήμερα πορεία τους στο 

κλάδο, να αξιολογήσετε την προσωπικότητα τους και να προβληματιστείτε. 

Εγώ θα είμαι υποψήφιος για να αγωνιστώ για την επίτευξη των παραπάνω στόχων 

και γι αυτό σας επισυνάπτω τα δικαιολογητικά και το βιογραφικό μου.   

ΚΑΛΗ ΨΗΦΟ!!! 

Με εκτίμηση 

Θάνος Τσίγκος 

 

 


