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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 

Ονοματεπώνυμο: Πάρις Κώνστας 

Πατρώνυμο: Επαμεινώνδας 

Ημερομηνία γέννησης: 2/3/1976 

Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος – 1 παιδί 

Διεύθυνση Εργασίας: Κάνιγγος 28, Αθήνα 

Τηλέφωνο Εργασίας: 210 3800 949, 210 3844 723 

E-mail: pariskonstas@yahoo.com  

 

Σπούδασα Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις στη Τεχνική Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. 

Τελειώνοντας τη στρατιωτική μου θητεία το φθινόπωρο του 1997, προσλήφθηκα από την 

αποκλειστική αντιπρόσωπο των ακουστικών βαρηκοΐας SIGNIA-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 τρείς ακόμα μετεκπαιδεύσεις στην Siemens Audiologische 

Technik 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 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

Συμμετέχω κάθε χρόνο στα παγκόσμια συνέδρια των ακουστικών βαρηκοΐας στη Γερμανία 

(EUHA), στα ΩΡΛ και Ακοολογικά Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια καθώς και στα 

σεμινάρια του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος.  Επίσης, διοργανώνω και συμμετέχω 

στην ετήσια Ακαδημία SIGNIA-SIEMENS-REXTON  η οποία λαμβάνει χώρα κάθε Ιούνιο 

με συμμετοχή ακοοπροθετιστών, ακοολόγων, και  ιατρών ΩΡΛ  από όλο τον κόσμο. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ 

Ο λόγος για τον οποία δεν είχα καμία απολύτως αμφιβολία για την εκ νέου υποψηφιότητά 

μου για το Δ.Σ. είναι ότι πιστεύω ακράδαντα ότι ο ΣΑΕ πραγματοποιεί από την πρώτη 

στιγμή της λειτουργίας του σοβαρότατο έργο. 

Επίσης, πιστεύω απόλυτα ότι όλοι έχουμε τις ίδιες ακριβώς προκλήσεις, τους ίδιους 

ακριβώς προβληματισμούς και – το κυριότερο – τους ίδιους στόχους.  Το κοινό συμφέρον 

επισκιάζει – στην ουσία εξαφανίζει – την οποιαδήποτε προσωπική προβολή. 

Ακριβώς επειδή ουδέποτε ενδιαφέρθηκα για προσωπική προβολή αλλά ούτε και για να 

επηρεάσω θετικά ή αρνητικά κανένα μέλος του Συλλόγου, θεωρώ ότι η συχνά 

αναφερόμενη (υπαρκτή?) «πολιτική αντιπαράθεση» δεν με αφορά ούτε στο ελάχιστο και 

αυτή θα συνεχίσει να είναι η πάγια θέση μου και σαν μέλος του Συλλόγου ή/και του Δ.Σ. 

αλλά και σαν άνθρωπο.  Η αυτό-προβολή, πόσο μάλλον σε συνδυασμό με την όποια 

συκοφάντηση και υφέρπουσα λασπολογία, δεν με αφορούν και δεν με αντιπροσωπεύουν. 

Θεωρώ ότι όπως η κάθε οργανωμένη εταιρία έτσι και ο Σύλλογος πρέπει να έχει μία 

αποστολή η οποία να δηλώνει ξεκάθαρα τους στόχους του.  Έτσι λοιπόν, για εμένα η 

αποστολή του Συλλόγου, των μελών του και συνεπώς και η δική μου ως Γενικός 

Γραμματέας τα τελευταία τρία χρόνια ήταν και παραμένει να καθορίσει, να βάλει 

προτεραιότητες και να υπερασπίσει τα συμφέροντα όλων των μελών του.  Οι παρακάτω 

πράξεις του ΔΣ συνάδουν με το παραπάνω σκεπτικό και για μένα είναι μερικά από τα 

ηχηρά θετικά ενός σύντομου απολογισμού: 

Η υλοποίηση του προγράμματος e-learning – το οποίο ήταν απαίτηση για την ουσιαστική  

και συγκεκριμένη διεύρυνση των γνώσεων όσων ακοοπροθετιστών το παρακολουθούν  

και θα το παρακολουθήσουν στο μέλλον – είναι αποτέλεσμα των εντατικών προσπαθειών 

μελών του ΔΣ και τρανή απόδειξη του ενδιαφέροντός μας για την αναβάθμιση του 

επαγγέλματος και της αξιοπρέπειας μας σαν κλάδος. 

Στα πλαίσια της αναγνώρισης της ανάγκης των μελών για περαιτέρω επιστημονική 

κατάρτιση συγκαταλέγω στις επιτυχίες του ΔΣ και την καθιερωμένη πλέον ετήσια 

επιστημονική ημερίδα του Συλλόγου με ομιλίες υψηλού επιπέδου και ομιλητές οι οποίοι με 

ενθουσιασμό προσφέρουν τις γνώσεις τους σε όλα τα μέλη. 

Ως προς το θέμα του ΕΟΠΥΥ: Η σοβαρή μας υπόσταση σαν Σύλλογος Ακοοπροθετιστών 

Ελλάδος διευκόλυνε και οδήγησε στο να έχουν γίνει πλήθος συναντήσεις με τους 

εκπροσώπους των συλλόγων οξυγόνου, οπτικών, κλπ. με σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων, κινήσεων, αντιδράσεων κλπ. μιας και όλοι ανεξαιρέτως βρισκόμαστε απέναντι 

σε πρωτοφανή αδιαφορία και άγνοια του φορέα για τα προβλήματά μας.  Επίσης, έχουν 

γίνει αντίστοιχα αμέτρητες επίσημες γραπτές αλλά και ανεπίσημες προφορικές κρούσεις 

στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ με την πιο πρόσφατη να είναι η δική μου τρίτη συνάντηση προ 

εβδομάδος με τον Υπεύθυνο Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ και την μετέπειτα γραπτή 

επικοινωνία μας με όλα τα αιτήματα του Συλλόγου.  Οι διαπροσωπικές σχέσεις τις οποίες 

εκμεταλλευτήκαμε στο ΔΣ αποδείχθηκαν να είναι αυτές στις οποίες μπορούμε να 
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βασιστούμε για να εισακουστούν τα αιτήματά μας.  Φυσικά και θα συνεχίσω να παλεύω  

εκμεταλλευόμενος κάθε δυνατό τρόπο για την καλύτερη δυνατή έκβαση του 

σημαντικότατου θέματος του ΕΟΠΥΥ.  Να πω εδώ ότι πιστεύω ακράδαντα πως δεν 

υπάρχει παρά μόνο κοινό συμφέρον ΟΛΩΝ – «μικρότερων και μεγαλύτερων» -σε αυτή την 

υπόθεση. 

Όντας πάντα ανοιχτός σε όλα τα μέλη και μη του Συλλόγου προσπαθώ και θα συνεχίσω 

να προσπαθώ να είμαι στη διάθεση όλων για ανοιχτή συζήτηση αναγνωρίζοντας την 

σπουδαιότητα όσων έχουν γίνει αλλά και την αναγκαιότητα όσων είναι να γίνουν.  Μερικά 

από αυτά που εγώ πιστεύω ότι οφείλουμε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε είτε από θέση στο 

ΔΣ είτε σαν μέλη είναι η ουσιαστικότερη και ευκολότερη επικοινωνία του ΔΣ με τα μέλη του 

ΣΑΕ, η αλλαγή/εκσυγχρόνιση του καταστατικού και οι πιο αυστηρές αλλά συνάμα και 

ρεαλιστικές προϋποθέσεις ένταξης στον Σύλλογο. 

Είμαι αισιόδοξος ότι αυτές οι δυσμενείς συνθήκες θα μας ενώσουν και τα εμπόδια θα 

αντιμετωπιστούν μέσω της σύμπνοιάς μας στην οποία πιστεύω ακράδαντα.    

Αφού πρώτα ευχαριστήσω όσους με είχαν εμπιστευτεί με την ψήφο τους στις 

προηγούμενες εκλογές αλλά και προκαταβολικά όσους με ψηφίσουν τώρα, δεσμεύομαι ότι 

θα συνεχίσω να δουλεύω εστιασμένος αποκλειστικά και μόνο στην επίτευξη των στόχων 

που έχουν τεθεί και θα τεθούν από και για τα μέλη του ΣΑΕ αφιερώνοντας και πάλι 

ουσιαστικό χρόνο και δυνάμεις σε πράξεις και όχι σε λόγια. 

Καλή επιτυχία στον καθένα ξεχωριστά και πρωτίστως στον Σύλλογο σαν σύνολο!  

Πάρις Κώνστας 

  


