Σύντοµα Βιογραφικά Εισηγητών

Αµπαριώτης Αντώνης
Ο κ. Αντώνης Αµπαριώτης είναι Οδοντίατρος µε Μεταπτυχιακές σπουδές στο
πρόγραµµα Προσθετολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. ∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο και από το 1990 εργάζεται ως οδοντίατρος
στα ιατρεία του ∆ήµου Αθηναίων µε κύριο στόχο την πρόληψη. Ο κ.
Αµπαριώτης συµµετέχει στην επιστηµονική εποπτεία ως Υπεύθυνος
Ανάπτυξης, Υποδοµής και Αναλωσίµων του έργου Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆Α. Ο κ.
Αµπαριώτης προτάθηκε από τον ∆ήµο Αθηναίων να συµµετέχει στο
συγκεκριµένο υποέργο βάσει του από 20.11.12 Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ των εταίρων του έργου.
Βίγλας Παναγιώτης
Ο κ. Παναγιώτης Βίγλας είναι στοµατολόγος και Γενικός Γραµµατέας της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.). Έχει διατελέσει Πρόεδρος
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και διαθέτει µεγάλη εµπειρία στον τοµέα
της προληπτικής οδοντιατρικής καθώς και στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Επίσης διαθέτει πολυετή εµπειρία και επιστηµονική επάρκεια σε θέµατα που
άπτονται της στοµατικής υγείας του ελληνικού πληθυσµού. Ο κ. Βίγλας, ως
ειδικός εµπειρογνώµονας συµµετέχει στην επιστηµονική εποπτεία, το
σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής του έργου Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆Α
ως Υπεύθυνος ∆ράσεων Αγωγής Υγείας. O κ. Βίγλας προτάθηκε από την
Ε.Ο.Ο. να συµµετάσχει στο συγκεκριµένο υποέργο βάσει της υπ’ αρ. 1111/1/2013 απόφασης του ∆.Σ.
Καλαβρυτινός Μιχάλης
Ο ∆ρ. Μιχάλης Καλαβρυτινός είναι ορθοδοντικός, µε µεταπτυχιακές σπουδές
στη Γερµανία και διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. ∆ιαθέτει πολυετή εµπειρία και επιστηµονική επάρκεια
στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλµατος. Παράλληλα, είναι µέλος
ελληνικών και διεθνών οργανισµών, επιστηµονικός συνεργάτης της
Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, Γραµµατέας της Εθνικής Επιτροπής
Στοµατικής Υγείας και Αντιπρόεδρος της Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδας. Ο
κ. Καλαβρυτινός, ως ειδικός εµπειρογνώµονας συµµετέχει στο συντονισµό, την
επιστηµονική εποπτεία, το σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής
του έργου ως Υπεύθυνος Παρεµβατικών ∆ράσεων. Ο κ. Καλαβρυτινός
προτάθηκε να συµµετάσχει στο συγκεκριµένο υποέργο από την Ορθοδοντική
Εταιρία Ελλάδας, µε την υπ’ αρ. 4129 απόφαση του ∆.Σ.

Κανάκης Νικήτας
Ο κ. Νικήτας Κανάκης είναι Οδοντίατρος µε µεταπτυχιακές σπουδές στην
Αγγλία στον τοµέα της Παιδοοδοντιατρικής και της Οδοντιατρικής ειδικών
ασθενών και Γενικός Γραµµατέας των Γιατρών του Κόσµου. Έχει ολοκληρώσει
το τµήµα ∆ιεθνούς Ιατρικής ∆ιαχείρισης Κρίσεων Υγείας της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει διατελέσει και στο παρελθόν Γενικός
Γραµµατέας και Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσµου Ελλάδας, συµµετέχοντας
σε πολλές ανθρωπιστικές και επείγουσες ιατρικές αποστολές σε όλο τον
κόσµο. Πρωτοστάτησε στο κίνηµα κατά του trafficking στην Ελλάδα και
διετέλεσε άµισθο µέλος της επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών για την
αντιµετώπιση του δουλεµπορίου εκπροσωπώντας την κοινωνία των πολιτών.
Ο κ. Κανάκης ως ειδικός εµπειρογνώµονας, συµµετέχει στην επιστηµονική
εποπτεία ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆Α. Ο κ.
Κανάκης προτάθηκε από τους ΓτΚ να συµµετάσχει στο συγκεκριµένο υποέργο
βάσει της υπ’ αρ. 313 απόφασης του ∆.Σ.
Μαΐλλη Άννα
Η κ. Άννα Μαΐλλη σπούδασε στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας από όπου και
αποφοίτησε το 1981. Υπηρέτησε ως αγροτικός γιατρός στο νησί της Χίου για
δύο χρόνια και εργάστηκε στο Νοσοκοµείο Παίδων για συνολικά εφτά χρόνια.
Ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική στην Β’ Πανεπιστηµιακή Κλινική του
Νοσοκοµείου Παίδων Π.Α. Κυριακού. Από την ίδια Πανεπιστηµιακή Κλινική
πήρε την υπο-ειδικότητα της Παιδιατρικής Φυµατιολογίας το 1995. Εδώ και 6
χρόνια, είναι µέλος των Γιατρών του Κόσµου και εργάζεται εθελοντικά ως
παιδίατρος στα Πολυιατρεία αλλά και σε αποστολές της οργάνωσης στην
Ελλάδα και το εξωτερικό και παίρνει µέρος σε όλες τις δράσεις της
οργάνωσης. Από το Μάρτιο του 2013 είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ελληνικής αντιπροσωπείας των Γιατρών του Κόσµου.
Ναούµης Χρήστος
Ο κ. Χρήστος Ναούµης αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών το 2005. Έκανε τις µεταπτυχιακές
του σπουδές στις Η.Π.Α. από το 2008 – 2011 ( NYU – Periodontics, UMDNJ –
fellowship in Prosthodontics, UTHSC – internship in Periodontics ). Από το
2012 εργάζεται σε ιδιωτικά οδοντιατρεία ως εξωτερικός συνεργάτης. Στους
Γιατρούς του Κόσµου προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του από το 2005
µέχρι και σήµερα.

