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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι 

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές σας ευχόμαστε καλό φθινόπωρο και ελπίζουμε σε 
μια εποικοδομητική συνεργασία. Η Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας στα πλαίσια της 
συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης συνεχίζει τις επιστημονικές εκδηλώσεις, και με τη 
παρούσα επιστολή θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε το επιστημονικό πρόγραμμα της νέας 
χρονιάς, αλλά και να σας προτρέψουμε να γίνεται μέλη της ΣΤΟΜΕΘ όσοι από εσάς δεν είστε 
μέλη ακόμα. 

Τα τελευταία χρόνια με την δύσκολη οικονομική συγκυρία η ΣΤΟΜΕΘ δυστυχώς 
αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά προβλήματα, με επιπτώσεις στην λειτουργία της. Τα μόνα 
έσοδα προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, και τη συμμετοχή των συνέδρων στο 
ετήσιο συνέδριο της εταιρείας. Αντίθετα οι χορηγίες στις επιστημονικές εκδηλώσεις και στο 
περιοδικό, που στο παρελθόν αποτελούσαν σημαντικό έσοδο της εταιρείας, στη σημερινή 
εποχή έχουν περιοριστεί σημαντικά, ακριβώς λόγω της δύσκολης περιόδου που διανύουμε. 

Η συνδρομή των μελών διατηρείται στα 30€ ετησίως. Πρόκειται για τη χαμηλότερη 
συνδρομή σε επιστημονική εταιρεία, συγκρινόμενη με άλλες ομοειδείς επιστημονικές 
εταιρείες τόσο από το χώρο της Οδοντιατρικής όσο και από το χώρο της Ιατρικής.  

Τα μέλη της εταιρείας συμμετέχουν στις εκδηλώσεις χωρίς οικονομική συνδρομή 
(βραδινές εκδηλώσεις, ημερίδες), η συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο είναι μειωμένη για τα 
μέλη, καθώς και η πρόσβαση στο περιοδοκό της εταιρείας είναι ελεύθερη. Θεωρούμε ότι όλοι 
θα πρέπει να είμαστε μέλη της ΣΤΟΜΕΘ. Περιμένουμε τη βοήθεια σας με την τακτοποίηση 
των οικονομικών οφειλών αλλά και με τις προτάσεις σας σχετικά με τη θεματολογία 
μελλοντικών εκδηλώσεων, ομιλητών ή με την δική σας συμμετοχή και παρουσίαση εργασιών 
στις βραδινές εκδηλώσεις. 

Με νέα επιστολή θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις  
επιστημονικές εκδηλώσεις. Για την συμμετοχή στο σεμινάριο ΚΑΡΠΑ (βασική υποστήριξη 
ζωής και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή), απαιτείται προεγγραφή η οποία μπορεί 
να γίνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Το 
κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 25€ (όπως έχει οριστεί από το ΕΚΑΒ, που θα 
πραγματοποιήσει το σεμινάριο) και περιλαμβάνει χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού και 
πιστοποίηση εκπαίδευσης σε BLS και AED. Δηλώσεις συμμετοχής σε όλα τα μέλη του ΔΣ. 
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