
 

 

 

Ύστερα από 16 έτη που υπηρετώ τον κλάδο των ακουστικών βοηθημάτων, και αφού 

ευχαριστήσω για την προσφορά τους όσους έως σήμερα έχουν διατελέσει μέλη του 

ΔΣ, πιστεύω ότι το επάγγελμα χρειάζεται ριζικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές 

είναι απαραίτητες όχι μόνο για λόγους αξιοπρέπειας, (τους οποίους θεωρώ 

σημαντικότατους) αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να εφαρμοστούν στα μέσα και 

στους κανόνες που διέπουν το επάγγελμα χωρίς την ύπαρξη υπονοούμενων και 

αντιπαραθέσεων. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο όπου επιβάλλεται να συμμετέχουν 

ενεργά όλα τα μέλη του συλλόγου θα ενημερώνονται άμεσα για όλα τα εν εξελίξει 

ζητήματα και θα αποφασίζουν. 

Δεσμεύομαι να συνεχίσω τις εργασίες στα νομικά ζητήματα του συλλόγου που 

εκκρεμούν, και άμεσα σε συνεργασία με το νέο ΔΣ να εργαστούμε εντατικά πάνω σε 

ότι αφορά τον ΕΟΠΥΥ. Θα πρέπει άμεσα να εξετάσουμε σε τι επίπεδο το 

προηγούμενο ΔΣ άφησε το διάλογο και να επενδύσουμε σε νέες επαφές (κρατώντας 

ότι καλό έχει επιτευχθεί ως σήμερα) με τις υπηρεσίες αλλά και με πολιτικούς φορείς, 

με σκοπό όχι μόνο την αντιμετώπιση του σημερινού σκοπέλου, αλλά και την 

καλύτερη προετοιμασία για το 2018. 

Είναι προς όφελος όλων να εργαστούμε εντατικά όχι μόνο ως ΔΣ αλλά και ως 

σύλλογος. Επιβάλλεται να τελειώσει η διαδικασία σχετικά με το νομικό πρόσωπο και 

από κει και πέρα να έρθουμε με προτάσεις που θα έχουν εγκριθεί μέσα από Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση και οι οποίες θα καθορίζουν και θα δίνουν το δικό μας στίγμα 

απέναντι στις απαιτήσεις του κράτους.  

Στις προθέσεις μου είναι άμεσα να χτίσουμε ένα καλύτερο και ποιο άμεσο κανάλι 

επικοινωνίας μεταξύ ΔΣ και μελών που απαρτίζουν το σύλλογο. Δεν είναι το 

ζητούμενο τι θέλω εγώ να αλλάξει στο επάγγελμα, αλλά τι επιθυμεί ο ίδιος ο κλάδος. 

Πρωταρχικό λοιπόν σε συνεργασία με τη νομική μας σύμβουλο είναι να γίνουν οι 

απαραίτητες αλλαγές στο καταστατικό για να μπορεί ο Σύλλογος να αποκτήσει την 

πραγματική του δύναμη. Τη θέληση και τη βούληση . 
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