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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ_______________________________________________________________________________  

Συμμετοχή στο online diploma Distance Learning for Professionals in Hearing Health Sciences by International 
Hearing Society (HIS) 

Συμμετοχή στο online diploma “MBA Essentials”  του (LSE) London School of Economics and Political Science 

Συμμετοχή στο Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών «ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ & ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑ» του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Εκπαίδευση με θέμα “Best Practice Hearing Aid Fitting/Adult” at Academy of Hearing Aid Acoustics in Lubeck 
Germany 

Εκπαίδευση με θέμα “Pediatric Expert Circle Hearing Aid Fitting / Children” at Academy of Hearing Aid Acoustics 
in Lubeck Germany 

Σπουδές Οικονομικών στο τμήμα Οικονομικών επιστημών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ_______________________________________________________________________________  

Παρακολούθηση πληθώρας σεμιναρίων πάνω σε καινοτόμες τεχνολογίες στο χώρο των Ακουστικών Βαρηκοΐας 
και Ακοολογικών Συσκευών 

Συμμετοχή σε όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του ΣΑΕ από το 2011 και ανελλιπή παρουσία σε όλα τα δρώμενα 
του. 

Συνεχόμενη παρουσία στο παγκόσμιο συνέδριο EUHA που πραγματοποιείται στην Γερμανία κάθε χρόνο από το 
2014 και επίσημο μέλος του EUHA από το 2016.  

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ_______________________________________________________ 

2014 – … Δραστηριοποίηση στον κλάδο των Ακουστικών βαρηκοΐας μέσω της ομώνυμης οικογενειακής εταιρίας 
ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ, από θέσεις Εφαρμογής Ακουστικών Βαρηκοΐας, Υποστήριξης Συνεργατών και Διοίκησης.  

2012 – 2013 Customer Service Agent στην ναυτιλιακή εταιρία Maersk  

2011 Πρακτική Άσκηση στο Λογιστικό γραφείο Πανίδης Παύλος  

 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ______________________________________________________________ 

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

Βασική Γνώση Γερμανικής Γλώσσας  

Άριστη γνώση χρήσης εφαρμογών Η/Υ 
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Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Ονομάζομαι Γιώργος Δουλδέρης και είμαι επίσημο μέλος του ΣΑΕ από το 2014. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις 
στον χώρο μας και την κρισιμότητα τους αποφάσισα να βοηθήσω πιο ενεργά, με όποιον τρόπο μπορώ, μέσα από 
μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Κατά κοινή ομολογία, το επάγγελμα μας έχει διαφοροποιηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, έχουν ανοίξει 
πολλά μέτωπα, οπότε έχουμε να κάνουμε πολύ δρόμο και να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
καταφέρουμε σαν σύλλογος να τα αντιμετωπίσουμε. Αρχικά, θα πρέπει να τεθούν και να ιεραρχηθούν στόχοι με 
σκοπό όλες οι ενέργειες μας ως σύλλογος να προσανατολίζονται προς αυτούς και να έχουν κοινή γραμμή.  

Θεωρώ πρωταρχικό μας μέλημα να ενδυναμώσουμε τον σύλλογο και να δημιουργήσουμε αίσθημα συνοχής. Ενώ 
έχουν γίνει ενέργειες από το ΔΣ, αφιερώνοντας χρόνο και προσπάθεια, για όλα τα θέματα του συλλόγου, έχει 
δημιουργηθεί δυσαρέσκεια και αίσθημα παραγκωνισμού καθώς υπήρξε ελλιπής ενημέρωση προς τα μέλη. 
Αίσθημα συνοχής μπορούμε να διασφαλίσουμε μόνο με την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του ΔΣ και των 
μελών του. Σκοπός, να ενημερώνονται όλοι για ό,τι νεότερο υπάρχει με διάφορους, σχετικά απλούς τρόπους 
όπως με την αποστολή μηνιαίων newsletters προς όλα τα μέλη του συλλόγου, καθώς επίσης και με τη θέσπιση 
υπεύθυνου επικοινωνίας μέσα στο ΔΣ, ο οποίος θα λειτουργεί ως άμεσος σύνδεσμος μεταξύ των μελών και του 
ΔΣ, μεταφέροντας αιτήματα προς συζήτηση και διαχείριση ερωτημάτων.  Έτσι, θα συμπεριλαμβάνονται τα μέλη 
στα κρίσιμα θέματα και θα εισακούγονται όλοι οι προβληματισμοί τους.  Με αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί κίνητρο 
σε όλους να πληρώνουν την συνδρομή τους με αποτέλεσμα να δυναμώσει και οικονομικά ο σύλλογος.  Όποιοι 
τρόποι επιλεγούν, είναι ζωτικής σημασίας να χαρακτηρίζονται από συνέπεια και να υποστηριχθούν από όλους.  

Μεσοπρόθεσμα, έχοντας επιτύχει στην ενότητα του συλλόγου και την οικονομική ευρωστία του, αποκτούμε 
δύναμη στις διαπραγματεύσεις με τον ΕΟΠΥΥ και θέτουμε αιτήματα προσπαθώντας να είμαστε μπροστά από τις 
εξελίξεις και μέρος των αποφάσεων. Με τον ΕΟΠΥΥ είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο και πρέπει να αντιδράσουμε 
γρήγορα για να καταφέρουμε να ορίσουμε το σωστό πλαίσιο για το επάγγελμα μας. Ο τρόπος να το πετύχουμε 
είναι η συνεχόμενη πίεση μας προς τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να δημιουργηθεί ξεχωριστή κατηγορία για εμάς και να μην 
ακολουθούμε άλλα είδη. Επίσης, ο χαρακτηρισμός του ΣΑΕ ως ΝΠΔΔ που θα ενισχύσει την θέση μας στις 
διαπραγματεύσεις.  

Μακροπρόθεσμα πρέπει να θέσουμε στόχους για το πως θέλουμε να λειτουργεί ο σύλλογος εκπροσωπώντας και 
στηρίζοντας όλα τα μέλη του σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν. Να καταρτίζεται πρόγραμμα 
διοργάνωσης συχνών εκπαιδεύσεων είτε δια ζώσης αλλά κυρίως μέσω διαδικτύου, συντονισμένες από την 
επιστημονική επιτροπή του συλλόγου, καθώς και να υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στην διάθεση όλων των μελών 
του. Με αυτόν τον τρόπο φροντίζουμε για την σωστή κατάρτιση όλων μας ως προς τις τεχνολογικές εξελίξεις και 
βοηθάμε νέους του χώρου προσφέροντας μια στέρεα βάση γνώσης στο ξεκίνημα τους. Δράσεις ενημέρωσης 
προς το κοινό για να ξεπεράσουμε το ταμπού του Ακουστικού, και ευαισθητοποίησης ως προς την προστασία 
της ακοής. Η χρήση της τεχνολογίας είναι μονόδρομος για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.   

Οι παραπάνω στόχοι είναι ένα πλάνο το οποίο θεωρώ ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε και να πετύχουμε. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βοήθεια  όλων των μελών του συλλόγου και η ιεράρχηση των στόχων.  

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας ! 

Με εκτίμηση,  

Γιώργος Δουλδέρης 


