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Τελειώνοντας τη στρατιωτική μου θητεία το φθινόπωρο του 1997, προσλήφθηκα
από την αποκλειστική αντιπρόσωπο των ακουστικών βαρηκοΐας SIEMENS-REXTON στην
Ελλάδα, ΣΤΑΜΟΥ ΑΕ. Ξεκίνησα αμέσως με βασική εξάμηνη εκπαίδευση στη Siemens
Audiologische Technik στο Erlangen η οποία συμπεριλάμβανε ακοολογία, τεχνική
κατάρτιση και fitting. Γυρνώντας στην Ελλάδα συνέχισα την εκπαίδευσή μου στην εταιρεία
ΣΤΑΜΟΥ AE καθώς για άλλους έξι μήνες παρακολούθησα όλη τη διαδικασία την οποία
ακολουθεί ένας ακοοπροθετιστής (ωτοσκόπηση, ακοόγραμμα, δοκιμές, λήψη μέτρων,
τεχνική υποστήριξη, ψυχολογική στήριξη του βαρήκοου και της οικογένειάς του).
Από τότε μέχρι τώρα έχω κάνει έξι ακόμα μετεκπαιδεύσεις στην Siemens
Audiologische Technik (κατόπιν SIVANTOS GmbH) στο Erlangen παράλληλα φυσικά με
την ετήσια εκπαίδευση για όλα τα τεχνολογικά νέα τα οποία παρουσιάζονται στους
αντιπροσώπους της SIVANTOS κάθε Οκτώβριο στα κεντρικά γραφεία στο Erlangen μετά
από το Παγκόσμιο Συνέδριο ακουστικών βαρηκοΐας . Στην εταιρεία ΣΤΑΜΟΥ ΑΕ έχω
εργαστεί και σαν ακοοπροθετιστής αλλά πλέον είμαι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της.
Η πολυετής θητεία μου ως εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου
Ακοοπροθετιστών Ελλάδος μου έχει δώσει πολυάριθμες ευκαιρίες να γνωρίσω τα
προβλήματα του κλάδου από όλες τις πλευρές και να τα αντιμετωπίσω με εποικοδομητική
συνεργασία με όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους.
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι πράξεις μιλούν πολύ πιο δυνατά από τα λόγια όντας
δυναμικά παρών για να αντιμετωπιστούν θέματα υψίστης σημασίας στις κυριολεκτικά
εκατοντάδες συναντήσεις με τους υπεύθυνους του ΕΟΠΥΥ σε όλες τις βαθμίδες, θεωρώ
ότι έχω αποκτήσει γνώση, βήμα και εμπειρία που με κάνουν κατάλληλο να συνεχίσω να
διαχειρίζομαι τα φλέγοντα αυτά θέματα με τον καταλληλότερο τρόπο ώστε να φέρουμε το
επιθυμητό αποτέλεσμα για όλους μας.
Πιστεύω στον Σύλλογο και θεωρώ ότι χάρη σε αυτόν έχουν επιτευχθεί σοβαροί
στόχοι και ως πολύτιμο εργαλείο που είναι θα επιτευχθούν μέσω αυτού και οι επόμενοι
κοινοί στόχοι. Εχω τη διάθεση, την εμπειρία, την υπομονή και την επιμονή να συνεχίσω
να συμβάλλω ουσιαστικά στο έργο του Συλλόγου!

