
 

Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας  (ΔΙ.Ν.Ι.Ε.) – 

Junior Doctors’ Network – Hellas 

(JDN-Hellas) 

 

23 Οκτωβρίου 2014 

Online Meeting Οκτωβρίου 2014 – Πρακτικά 
 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας 
 
Έναρξη 21:30. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Κώστας Ροδίτης, 
Κώστας Λούης, Τάσος Καλλιάς, Γκέλυ Σαμαρά, Άννα Πασπάλα. Η 
ατζέντα αναγνώστηκε και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους 
συμμετέχοντες. 
 

2. Ιδρυτική Συνάντηση 28 Σεπτεμβρίου 2014 - Απολογισμός και 
επόμενα βήματα - χρονοδιάγραμμα ως την επίσημη ίδρυση 

 
Ο Κ.Ρ. παρουσίασε εν συντομία τον απολογισμό από την ιδρυτική 
συνάντηση του Δικτύου που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου στη Βιβλιοθήκη 
Επιστημών Υγείας στην Αθήνα, με παρουσία περίπου 10 μελών. Έγινε 
σύντομη παρουσίαση του JDN-Hellas και του Διεθνούς JDN/WMA, 
αναγνώστηκε και συζητήθηκε το Καταστατικό, ενώ στο τέλος 
υπογράφηκε από τα παρόντα ιδρυτικά μέλη σε συνδυασμό με το 
πρακτικό ίδρυσης. Ακολούθησε γεύμα στο Μοναστηράκι. Το 
χρονοδιάγραμμα ως την επίσημη ίδρυση έχει ως εξής: 1. Συγκέντρωση 
απαραίτητων εγγράφων ως το τέλος Οκτωβρίου (καταστατικό, 
πρακτικό ίδρυσης, υπεύθυνες δηλώσεις, παράβολα) και κατάθεση της 
αίτησης ίδρυσης σωματείου στο Πρωτοδικείο Αθηνών από τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο μας, Βασίλη Τριανταφυλλίδη. 2. Ορισμός 
δικασίμου (προβλέπεται ως το Μάρτιο 2015) 3. Παραλαβή της 
απόφασης του δικαστηρίου και εγγραφή στο Μητρώο Σωματείων 
(Μάρτιος-Απρίλιος 2015). 4. Προκήρυξη 1ης Γενικής Συνέλευσης από 
την προσωρινή διοικούσα επιτροπή για εκλογή του 1ου Δ.Σ. Ο Κ.Ρ. είπε 
πως θα κρατά ενήμερους όλους για τις εξελίξεις. 
 

3. Τα νέα της προσωρινής διοικούσας επιτροπής - Πλάνο Δράσεων 
του JDN-Hellas για το 2015 
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Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή είχε την πρώτη  της συνάντηση στην 
οποία παρέστησαν οι Κώστας Ροδίτης, Κώστας Λούης, Τάσος Καλλιάς 
και Άννα Πασπάλα. Η Γκέλυ Σαμαρά απουσίαζε εκτός Αθηνών. Κατά 
τη συνάντηση έγινε καταμερισμός αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα 5 μέλη 
της επιτροπής, δηλαδή ανέλαβαν: Κώστας Ροδίτης ως πρόεδρος, Τάσος 
Καλλιάς ως αντιπρόεδρος, Κώστας Λούης ως γραμματέας, Άννα 
Πασπάλα ως ταμίας και Γκέλυ Σαμαρά ως μέλος. Συζητήθηκε το πλάνο 
δράσης για το 2015 και αναφέρθηκαν ως πιθανές μας δράσεις 1. 
πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής “4 healthy habits” με την ταυτόχρονη 
ή όχι δημιουργία application για smartphones. 2. πρόγραμμα 
ενημερωτικών ομιλιών-παρεμβάσεων σε σχολεία του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση-πρόληψη ΣΜΝ, 
κατόπιν επαφών μας με τις διοικήσεις τους (Άννα Πασπάλα με ιδιωτικά, 
Τάσος Καλλιάς με διευθύνσεις β΄βάθμιας εκπαίδευσης σε τοπικό 
επίπεδο στην πόλη του τα Μέγαρα κλπ.). 3. Δράσεις όπως πέρισυ στο 
πλαίσιο παγκοσμίων  ημερών με έμφαση στην Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 
7 Απριλίου και Παγκόσμια Ημέρα Νέων Ιατρών 24 Ιουνίου 2015. 
Επίσης, πρώτες προτεραιότητες μας θα είναι οι επαφές με συναδέλφους 
σε όλη  την Ελλάδα για επέκταση του Δικτύου, καθώς και με τους 
τοπικούς ιατρικούς συλλόγους, όπου αυτό καταστεί δυνατόν. 
 

4. ZIMS 14 - 20-23 Νοεμβρίου 2014, Ζάγκρεμπ. Συμμετοχή του 
JDN-Hellas με Poster. Ποιοι θα πάνε & προετοιμασία του poster. 

 
Θα συμμετάσχουν οι Κώστας Ροδίτης και Γκέλυ Σαμαρά. Η 
προετοιμασία του πόστερ έχει ήδη ξεκινήσει από τον Κώστα, θα το 
στείλει και στην Γκέλυ για τροποποιήσεις αλλά και στην ομάδα για 
προτάσεις βελτίωσης (π.χ. αισθητικές παρεμβάσεις κλπ.). Η ακριβής 
ημερομηνία παρουσίασης δεν έχει διευκρινιστεί. Θα ενημερωθεί η λίστα 
όταν γίνει γνωστή. Αν ενδιαφέρεται κάποιος άλλος να συμμετάσχει, οι 
εγγραφές είναι ανοικτές ως τις 20 Νοεμβρίου για τους απλούς 
συμμετέχοντες στο συνέδριο ZIMS (www.zims.hr) και ανέρχονται στα 
50 ευρώ/άτομο. Ο Κώστας και  η Γκέλυ θα κλείσουν διαμονή τις 
επόμενες ημέρες σε κάποιο ξενοδοχείο της πόλης. 
 

5. Αποστολή δημοσίευσης (αγγλικής) σε επιστημονικό περιοδικό με 
τα αποτελέσματα της έρευνας μας Εργασιακής Ικανοποίησης - 
update για το τι έχει γίνει και τι μέλλει γενέσθαι 

 
Λόγω καθυστέρησης προετοιμασίας του αρχικού draft manuscript από 
τον Κ.Ρ. δεν έχει ιδιαίτερα προχωρήσει η διαδικασία. Ο Κ.Ρ. ευελπιστεί 
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μέχρι το τέλος του μήνα να το έχει ετοιμάσει και να το στείλει στην 
Ελευθερία Φαφλιώρα, μέλος του JDN-Hellas στην Πάτρα για διορθώσεις.  
 

6. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών - μέχρι τώρα επαφές - περεταίρω 
επικοινωνία - πιθανές συνεργασίες? Με άλλους ιατρικούς 
συλλόγους? 

 
Γίνεται αναφορά από τον Τ.Κ. στις επαφές που είχαμε ως JDN-Hellas με 
τον Ι.Σ.Α. και τον πρόεδρό του κ. Πατούλη στο πλαίσιο της δράσης μας 
TEDMEDLive2014 στο Αττικό Νοσοκομείο όσο και κατ’ιδίαν. Είναι 
ενθαρρυντικό ότι υπήρξε ενδιαφέρον για το JDN-Hellas ωστόσο 
εκφράζονται ανησυχίες από την Α.Π. για το αν αυτό έγινε εκ μέρους του 
κ. Πατούλη στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας για τις 
εκλογές στον Ι.Σ.Α. Ο Κ.Ρ. και ο Τ.Κ. τονίζουν ότι μπορεί να ισχύει 
κάτι τέτοιο όμως το γεγονός ότι επανεξελέγη, δίνει προβάδισμα σε εμάς 
να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον Ι.Σ.Α. και τον πρόεδρό του ως 
θεσμό και όχι ως πρόσωπο. Αποφασίζεται η δημιουργία επιστολής προς 
τις διοικήσεις όλων των Ι.Σ. της χώρας όπου θα παρουσιάζεται τι είναι 
το JDN-Hellas και θα καλούμε σε συνάντηση/γνωριμία μας μαζί τους και 
συζήτηση για συνεργασία/προσέγγιση των μελών τους-νέων ιατρών σε 
όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει τη σύνταξή της ο Τ.Κ. 
 

7. Επέκταση του JDN-Hellas σε πόλεις της επαρχίας - προοπτικές 
 
Σε συνέχεια του παραπάνω, ο Τ.Κ. θα στείλει την επιστολή στους Ι.Σ. 
και οι υπόλοιποι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με συναδέλφους-γνωστούς 
μας σε άλλες πόλεις για περεταίρω επέκταση του Δικτύου στη χώρα. 
Ήδη υπήρξε επαφή με νέα μέλη από Αθήνα και υπάρχει προοπτική 
προσθήκης νέων μελών-ειδικευομένων Παθολογίας σε διάφορα 
νοσοκομεία της Αθήνας-Πειραιά μέσω της Κορίνας Κούκη, νέου 
μέλους μας-ειδικευόμενης Παθολογίας στο Αμαλία Φλέμινγκ. Ο Κ.Ρ. θα 
μιλήσει στο Θεόφιλο Τσολερίδη, μέλος μας στην Αλεξανδρούπολη για 
περεταίρω επέκταση και στην Αλεξανδρούπολη, ενώ ο Βασίλης 
Μπαμπαλής θα προσπαθήσει το αντίστοιχο στην Πάτρα, μιας και είναι 
μέλος και του οικείου Ι.Σ. Τα νέα μέλη που προστίθενται στο 
Googlegroup οφείλουν να ενημερωθούν για την καταβολή της ετήσιας 
συνδρομής ώστε να γίνουν και τακτικά μέλη του JDN-Hellas και τα 
στοιχεία τους να προστεθούν στο Μητρώο Μελών που θα καταρτιστεί 
από τον Κ.Λούη ως γραμματέα. 
 

8. JDN-WMA annual meeting & WMA General Assembly, Durban, 
South Africa 6-7 Oct 2014 - ενημέρωση για το τι έγινε 
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Λόγω έλλειψης χρόνου και μη προετοιμασίας του θέματος, το θέμα 
αναβάλλεται για την επόμενη συνάντηση. 
 

9. Επόμενα διεθνή meetings  
- Επετειακός εορτασμός για τα 50 χρόνια του Declaration of 

Helsinki, 11 Νοεμβρίου 2014, Ελσίνκι-Φινλανδία 
- JDN Eastern Mediterranean Regional meeting, Beirut, 

Lebanon 22-23 Νοεμβρίου 2014 
- JDN Meeting & WMA Council Meeting, 16-18 Απριλίου 

2015, Όσλο-Νορβηγία 
- EJD Spring Meeting, 8-9 Μαϊου 2015, Βιέννη-Αυστρία 
- JDN pre-WHA Meeting, 16-17 Μαϊου 2015 & 67th World 

Health Assembly 18-23 Μαϊου 2015, Γενεύη-Ελβετία  
 
Ο Κ.Ρ. διαβάζει τη λίστα με τις διεθνείς συναντήσεις και λέει λίγα λόγια 
για την καθεμία. Προσκαλεί όλους να ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν 
τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής μας σε αυτές για την περεταίρω 
ενδυνάμωση του Δικτύου μας και την ανάπτυξη συνεργασιών με ξένους 
συναδέλφους μας, ενδιαφέρον εκφράζεται για τη συνάντηση στο Όσλο 
τον Απρίλιο 2015. Περισσότερα σε επόμενη συνάντηση. 
 

10.Νέα από τον Κόσμο (JDN,WMA) και την Ευρώπη (EJD) 
 
Δεν αναφέρονται άλλα νέα πέραν των όσων ειπώθηκαν για τις 
συναντήσεις. 
 

11.Άλλη θεματολογία 
 
Δεν υπάρχει άλλη θεματολογία προς συζήτηση. 
 
Η Συνάντηση ολοκληρώνεται στις 22:50. 
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