
 

Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας  (ΔΙ.Ν.Ι.Ε.) – 
Junior Doctors’ Network – Hellas 
(JDN-Hellas) 

 

31 Αυγούστου 2016 

 

Online Meeting Αυγούστου 2016 – Πρακτικά 
 

Τετάρτη 24/8/2016, 10 μμ 
 
 
1. Καλωσόρισμα, ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας. 
 
Παρόντες: Κώστας Ροδίτης, Στάθης Κουτσοστάθης, Κώστας Λούης 
Η ατζέντα αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτή από όλους. 
 
2. Ενημερώσεις από το ΔΣ 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει ότι το ΔΣ εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα 
αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των μελών του και αδυναμία λήψης 
αποφάσεων πολλές φορές, καθώς μόνο 2 από τα 7 εκλεγμένα (5 τακτικά και 2 
αναπληρωματικά) μέλη απαντούν στα emails και επικοινωνούν τηλεφωνικά, ώστε 
να συζητηθούν τρέχοντα θέματα. Συγκεκριμένα εκτός του Προέδρου, μόνον ο 
Ταμίας, Κ. Λούης. Επίσης τα συγκεκριμένα μέλη του ΔΣ δεν δηλώνουν προτιμήσεις 
για Skype Meeting στις προσκλήσεις Doodle που αποστέλλονται κάθε μήνα, ούτε 
παρίστανται στις μηνιαίες συναντησεις στο Skype εδώ και πολλούς μήνες. 
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες και την υπομονή που έχει επιδειχθεί ως τώρα, δεν 
υπάρχει πρόοδος στο πρόβλημα. Άλλος ένας λόγος λοιπόν που επιβάλλει τη 
διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ το συντομότερο δυνατόν. Καταλήγει 
ότι, η επερχόμενη ΓΣ της 10ης Σεπτέμβρη θα έχει αυτό σαν πρωταρχικό της στόχο. 
 
Ενημερωτικά, ο Ταμίας του ΔΣ αναφέρει ότι τα μέλη γενικά έχουν αμελήσει την 
καταβολή συνδρομής για το 2016, μιας και έχουν καταβληθεί μόνο 3 συνδρομές ως 
τώρα, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη είναι πάνω από 20. Ενόψει, δε της ΓΣ θα 
συντονίσει τις προσπάθειες του με τον Πρόεδρο για την σωστή ενημέρωση των 5 
βιβλίων που τηρεί το σωματείο, ώστε να είναι όλα σύμφωνα με το Νόμο. Επίσης, θα 
συμβάλει όπως μπορεί στο να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή μελών στην ΓΣ, 
επικοινωνώντας προσωπικά με αρκετά μέλη στην Αθήνα. 
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Επίσης, αναφέρει πως υπήρξε πρόσφατα σύντομη συνάντησή του με μέλος της 
Γραμματείας του ΙΣΑ στα γραφεία τους στην Αθήνα, με αντικείμενο τη γνωριμία μας 
μαζί τους κλπ, ωστόσο, τον παρέπεμψαν σε μελλοντική συνάντηση από Σεπτέμβριο, 
καθώς όλα τα μέλη του ΔΣ έλειπαν σε καλοκαιρινές διακοπές και δεν ήταν εκείνη τη 
στιγμή κάποιος εκεί για να γίνει συνάντηση.  
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ επίσης θα επικοινωνήσει με την Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις το 
βιβλίο του Ταμείου ενημερωθεί, για να ετοιμαστεί η ετήσια έκθεσης της για τα 
οικονομικά του σωματείου, η οποία και θα παρουσιαστεί και κατατεθεί στην ΓΣ. 
 
Επίσης, ανέφερε πως και ο ίδιος θα συντονίσει τις προσπάθειες με τον Ταμία, ώστε 
να ξαναγίνει συνάντηση με το ΔΣ του ΙΣΑ στην Αθήνα, ώστε να γνωριστούμε ως 
οργανώσεις, και να συνεργαστούμε, ζητώντας παράλληλα και την άδεια τους να 
χρησιμοποιούμε την αίθουσα τους για τις δικές μας συναντήσεις. Επίσης, 
προσπάθεια θα γίνει και για συνάντηση μας με το ΔΣ της HelMSIC (φοιτητές 
ιατρικής) αλλά και με τον Σύλλογο Νέων Ιατρών (ΣΝΙ), κατόπιν σχετικής πρότασης 
του Στάθη Κουτσοστάθη.  
 
Τέλος, σύντομη αναφορά γίνεται στο ότι τελικά δεν τελεσφόρησε η συνεργασία μας 
με τους Νέους Ιατρούς της Τουρκίας για την συνδιοργάνωση της Συνάντησης Νέων 
Ιατρών ΝΑ Ευρώπης στην Ελλάδα (Ρόδο) το φθινόπωρο 2016. Κύριος λόγος, η 
πολιτική αστάθεια στην Τουρκία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Ωστόσο,μετά 
από συζήτηση, τα ΔΣ και των δυο σωματείων συμφώνησαν να το προσπαθήσουν για 
τη χρόνια που μας έρχεται δηλαδή το 2017. 
 
3. Ετήσια Γενική Συνέλευση 2016 
 
Κατόπιν συζήτησης στο ΔΣ, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της φετινής ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης (ετήσιας συνάντησης) το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 με ώρα έναρξης 
17:00 μμ στην Αθήνα, στο χώρο της καφετέριας Flocafe στο Athens Mall στο 
Μαρούσι. Επίσημη πρόσκληση θα σταλεί από το ΔΣ προς όλα τα μέλη και προς 
συνεργάτες που επιθυμούν να παρευρεθούν. Δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ έχουν 
όλα τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους για το 2016. Με την πρόσκληση 
στη ΓΣ θα σταλεί και κάλεσμα για υποβολή υποψηφιοτήτων προς το ΔΣ για τις 
θέσεις του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής 2016-17, ενόψει των εκλογών που θα 
γίνουν κατά τη ΓΣ στις 10 Σεπτεμβρίου 2016. 
 
Και οι 3 παριστάμενοι δήλωσαν ότι θα παρευρεθούν στην ΓΣ. 
 
4. Επόμενες Διεθνείς Συναντήσεις 
   4.1 Γενική Συνέλευση Ευρωπαίων Νέων Ιατρών, 7-8 Οκτωβρίου 2016. Πόρτο, 
Πορτογαλία 
 
Στη συνάντηση μέχρι σημερα δεν έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να πανε μέλη του ΔΣ. 
Ενδιαφέρον εξέφρασε ένα νέο μέλος μας από το ΓΝ Ρόδου,η Φάνια Κουτσούκου, το 
ΔΣ θα επικοινωνήσει μαζί της για να εξετασθεί το ενδεχόμενο συμμετοχής της 
εκπροσωπώντας το ΔΣ εκεί, καθώς λάβαμε πρόσφατα επίσημη πρόσκληση να πάμε 
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ως παρατηρητές. Περισσότερα: http://www.cnmi.pt/ejd-am16 
 
   4.2 Γενική Συνέλευση JDN & WMA, 16-22 Οκτωβρίου 2016, Ταϊπέι, Ταιβάν 
 
Εξακολουθεί να ισχύει ότι το Δίκτυο θα εκπροσωπήσουν φέτος ο Πρόεδρος και ο 
Ταμίας του ΔΣ. Αναχωρούν 14 Οκτωβρίου και επιστρέφουν 24 Οκτωβρίου. Και οι 
δύο θα συμμετάσχουν και στην ΓΣ του WMA, αλλά και θα ετοιμάσουν και θα 
παρουσιάσουν διαφάνειες για τους ´Ελληνες Νέους Ιατρούς και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε. Επίσης, μόλις ανακοινώθηκε η ατζέντα της συνάντησης, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
JDN Taipei Meeting 
Incorporating JDN Management Team Elections  
Theme: How to serve the terminally ill patients? 
 
17th October 2016 Monday; 
09.30 Welcome and Introductions & JDN Report at a Glance 2015/16 (Including a 
possible visit to a Taipei Hospital) 
11.00 - 11.15 Coffee 
11.15 - 12.30: JDN Workgroups (including the Elections Review Process) 
12.30 - 13.30 : Lunch 
13.30 - 13.50: Rural placements & Discussion of JDN Policy - Dr. Kimberly Williams 
13.50 - 14.30: JDN Representation at external meetings - Dr. Elizabeth Wiley 
14.30 - 14.45: JDN Communication and Publications - Dr. Wunna Tun & Dr. Ricardo 
Correa 
14.45 - 15.00: Coffee 
15.00 - 16.30: JDN Strategic Planning - Dr. Paxton Bach 
16.30 - 17.15: Best practices of national organizations 
17.15 - 17.30: JDN Asia/Pacific Meeting Report - Dr. Kazuhiro Abe and Dr. Wunna 
Tun 
 
18th October 2016 Tuesday; 
09.30 - 11.00 : JDN Elections: Candidates Debate 
11.00 - 11.15 Coffee 
11.15 - 11.45 : JDN Elections (including electing the JDN Champion Country) 
11.45 - 12.30 : How does the WMA Assembly work? - Dr. Konstantinos Roditis  
12.30 - 13.30 Lunch 
13.30 - 14.45 : Panel: End of Life Dilemmas for Medical Doctors -  
Chair: Dr. Louis Francescutti 
Discussants: 
Eric van Wijlick, MSc 
 Dr. Fernando Rivas 
 Dr. Tom McLaughlin 
14.45 -15.00 : Coffee 
15.00 – 15.30: Meeting the WMA Leadership (President Sir Michael Marmot & 
Council Chairperson Dr. Ardis Hoven) 
15.30 - 16.30 Forum Discussion: End of Life Dilemmas for Medical Doctors 
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Facilitator: Dr. Kimberly Williams 
17.00 Adjourn 
 
Notes: 
1. National organizations’ delegates who prefers to make a country presentation 
should send their applications to chair.jdn@wma.net 
2. Candidates who are willing to take roles in the JDN Management should send 
their applications to chair.jdn@wma.net until the JDN Candidates Debate session 
starts at 9.30 (Taipei time) on 17th October (Detailed information about this will 
be sent separately) 
3. JDN Regional Meeting for the Asian and Pacific countries will take place on 16th 
October 2016. The program of that meeting is to be shared separately. 
  
 
5. Άλλη θεματολογία 
 
Δεν υπήρξε άλλο θέµα προς συζήτηση. 
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