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

Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-Hellas) 

 

1 Μαρτίου 2015 

Online Meeting Φεβρουαρίου 2015 – Πρακτικά 

 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας 
 

Έναρξη στις 19:30. Παρόντες: Κώστας Ροδίτης, Βασίλης Μπαμπαλής, 
Τάσος Καλλιάς, Κώστας Λούης. Ενημέρωσαν για μη συμμετοχή: Μαρία 
Τσουκαλά, Σοφία Μπακοπούλου. Η ατζέντα αναγνώστηκε και έγινε 
ομόφωνα αποδεκτή από όλους. 
 

2. Μητρώο Μελών - Νέα Μέλη - Συνδρομές & εγγραφή ως associate 
members στον WMA 

 

Ο Κώστας Ρ. κάνει μια αναφορά στο γεγονός πως δεν έχουν καταβάλει 
όλα τα τακτικά μέλη την συνδρομή για το 2014. Ο Βασίλης λέει πως επί 
τόπου καταθέτει έμβασμα στο λογαριασμό του JDN-Hellas, ενώ ο Τάσος 
λέει πως θα το διευθετήσει άμεσα. Ο Κώστας Ρ. αναφέρει πως είναι 
δουλειά του Ταμία να προσεγγίσει όσους δεν έχουν πληρώσει ακόμα, 
θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την Άννα Πασπάλα (Ταμία) για να 
το κοιτάξει. Ο Βασίλης ρωτά πόσα άτομα είναι στο μητρώο μελών. 
Έχουμε 36 άτομα από τα οποία έχουν πληρώσει συνδρομή μόνο τα 7 
(συμπεριλαμβανομένου του Βασίλη). Για την εγγραφή στον WMA, οι 
παρόντες είναι ήδη γραμμένοι εκτός του Βασίλη ο οποίος λέει πως θα το 
κοιτάξει. Ο Κώστας Ρ. λέει πως μάλλον έχει αλλάξει η πολιτική του WMA 
και μπορεί να ισχύει η δωρεάν εγγραφή για 10 χρόνια από την 
αποφοίτηση, οπότε αυτό “πιάνει” περισσότερα μέλη μας που μπορούν 
να το εκμεταλλευθούν. 
 

3. Επικοινωνία με ιατρικούς συλλόγους & επέκταση JDN-Hellas στην 
επαρχία - νεότερες εξελίξεις 

 

Δεν υπήρξε κάποια σχετική επικοινωνία από την προηγούμενη 
συνάντηση. 
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4. Ιστοσελίδα JDN-Hellas - έτοιμη! 
 

Ο Κώστας Ρ. αναφέρει πως είναι έτοιμη η ιστοσελίδα μας αλλά εκκρεμεί 
η ανάρτησή της στο domain www.jdn-hellas.gr το οποίο έχει δεσμεύσει 
η Άννα Πασπάλα δωρεάν μέσω της εταιρείας του πατέρα της. O Κώστας 
Ρ. λέει πως θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την Άννα άμεσα για 
να ανεβεί η σελίδα. Αν δεν καταστεί δυνατόν, ενδέχεται να την 
ανεβάσουμε εμείς και ας πληρώνει το JDN-Hellas μια ετήσια συνδρομή 
που δεν θα ξεπερνά λογικά τα 10-15 ευρώ. Η ύπαρξη ιστοσελίδας είναι 
καίριας σημασίας, ιδιαίτερα τώρα που θέλουμε συνεργασίες με άλλους 
φορείς και οργανώσεις, αλλά και ενόψει της βάσης προγραμμάτων 
ανταλλαγών που σχεδιάζουμε στη συνέχεια. 
 

5. Πρόγραμμα Ανταλλαγών - Συνεργασία με Vasco da Gama 
Movement (Hippokrates Exchanges) & υιοθέτηση νέου 
χρονοδιαγράμματος 

 

Ο Βασίλης περιγράφει το αποτέλεσμα των επαφών που είχε για το θέμα 
με τους υπευθύνους των Ανταλλαγών του VdGM σε πρόσφατο συνέδριό 
τους στο Δουβλίνο στο οποίο και συμμετείχε ως υπεύθυνος των 
Hippokrates Exchanges για την Ελλάδα. Η αντίδραση ήταν θετική γενικά 
και αναμένουμε απόφαση του ΔΣ τους τις επόμενες ημέρες για να 
προχωρήσουμε σε κάποιου είδους συνεργασία. Λογικά θα μας 
επιτρέψουν να κάνουμε χρήση των εγγράφων τους. Είναι διαθέσιμα στο 
διαδίκτυο και ο Κώστας Ρ. προτείνει για να μη χάνουμε χρόνο να 
ξακινήσουμε τη μετάφραση/τροποποίησή τους ανάλογα με τις ανάγκες 
μας ώστε να τα έχουμε έτοιμα προς χρήση όταν πάρουμε την έγκριση. 
Θα στείλει σχετικό email στη λίστα τις επόμενες ημέρες για 
καταμερισμό των εργασιών και δημιουργία ομάδας Ανταλλαγών του 
JDN-Hellas. Ακολουθεί συζήτηση για τη δομή του προγράμματος. Ο 
Κώστας Ρ. αναρωτιέται αν θα έπρεπε να είναι διμερείς δηλ. για κάθε 
Έλληνα που πάει κάπου να δεχόμαστε έναν ξένο από την αντίστοιχη 
πόλη/χώρα. Ο Βασίλης αντίθετα πιστεύει πως οι μονομερείς ανταλλαγές 
είναι πιο εύκολες στη διοργάνωση και έτσι γίνεται και στο Vasco da 
Gama. Ουσιαστικά δημιουργείται μια βάση διαθέσιμων hosts και μετά 
αυτοί δέχονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Αποφασίζουμε να 
κινηθούμε κι εμείς αντίστοιχα, δηλ. να δημιουργήσουμε μια αρχική 
ομάδα hosts στο εξωτερικό και σιγά-σιγά να δούμε μήπως 

http://www.jdn-hellas.gr/
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ενδιαφέρονται και Έλληνες για hosts. Τέλος, προτείνεται από το Βασίλη 
να κατευθύνουμε τυχόν ενδιαφερόμενους νέους γενικούς γιατρούς 
απευθείας στο πρόγραμμα ανταλλαγών του Vasco da Gama, προς 
αποφυγή αλληλεπικάλυψης μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Ο Κώστας 
Ρ. συμφωνεί αλλά λέει πως το ίδιο θα πρέπει να κάνει και το Vasco da 
Gama. Αυτά τα θέματα όμως θα οριστικοποιηθούν όταν θα έχουμε 
μπροστά μας την προτεινόμενη συνεργασία μας μαζί τους. 
 

6. Επαφή με European Junior Doctors και πιθανότητα ένταξης του 
JDN-Hellas στο EJD -  συζήτηση LIVE με Carsten Mohrhardt, EJD 
President 

 

Ο Κώστας Ρ. αναφέρει την ανταλλαγή emails που είχε με τον Πρόεδρο 
του EJD Permanent Working Group, Carsten Mohrhardt από Γερμανία. 
Συγκεκριμένα συζητήθηκε το μελλοντικό ενδεχόμενο ένταξης του JDN-
Hellas στo EJD εκπροσωπώντας τους νέους ιατρούς της Ελλάδας. Ο 
Carsten ενδιαφέρθηκε να μας γνωρίσει καλύτερα, μάλιστα προσεκλήθει 
να συμμετάσχει στην σημερινή συνάντηση στο Skype αλλά δε μπορούσε 
λόγω υποχρεώσεων. Ρώτησε πότε θα γίνει η επόμενη f2f συνάντησή μας 
για πιθανή παρουσία του εκεί να παρουσιάσει το EJD και την πιθανή 
εισδοχή μας σε αυτό κάποια στιγμή. Ο Κώστας Ρ. προτείνει να τον 
προσκαλέσουμε είτε στην 1η Γενική Συνέλευση είτε στην Ετήσια 
Συνάντησή μας το Σεπτέμβριο. Η πρόταση γίνεται αποδεκτή από όλους. 
Καλό θα ήταν, πρόσθεσε ο Κώστας Ρ. να έχει επεκταθεί ως τότε το JDN-
Hellas και να έχει γίνει πιο αντιπροσωπευτικό ως προς τη σύνθεση των 
μελών του για να αποκτήσει προοπτική η συζήτηση αυτή. 
 

7. Επόμενα διεθνή meetings 
- IFMSA Alumni Meeting & JDN Meeting on “Physician Well-

being”, 7 Μαρτίου 2015, Αττάλεια-Τουρκία 
- 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  
- JDN Meeting & WMA General Assembly, Οκτώβριος 2015, 

Μόσχα-Ρωσία 
 

Ο Κώστας Ρ. αναφέρει πως δεν θα εκπροσωπηθεί το JDN-Hellas στην 
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ερχόμενη συνάντηση του JDN στην Αττάλεια (7 Μαρτίου 2015), παρά 
την πρόταση για δωρεάν διαμονή από τους διοργανωτές για 4-5 άτομα. 
Το θέμα της συνάντησης όμως είναι επίκαιρο και για εμάς (Physicians 
Wellbeing) και μας αφορά, οπότε θα υπάρξει σίγουρα ενημέρωση μετά 
την ολοκλήρωσή του. Αναμένεται σχετικό κείμενο να ψηφιστεί και από 
την ολομέλεια του WMA στη Μόσχα τον Οκτώβριο. 
 

Επίσης αναφέρει πως υπάρχει ενδιαφέρον από τον ίδιο και από τον 
Κώστα Λούη για συμμετοχή τους στη συνάντηση στο Όσλο στις 15 
Απριλίου 2015. Δεν το έχουν ακόμα αποφασίσει οριστικά, αλλά 
αναμένεται να παρθεί απόφαση τις επόμενες ημέρες. Θα είναι καλό να 
υπάρξει συμμετοχή και άλλων μελών στο διεθνές JDN και το Όσλο 
προσφέρεται για κάτι τέτοιο μιας και πέφτει γύρω από τις διακοπές του 
Πάσχα. Η συνάντηση στη Μόσχα επίσης προκάλεσε το ενδιαφέρον σε 
κάποιοα μέλη μας, ακόμα όμως δεν υπάρχει οριστική απόφαση για 
συμμετοχή μας εκεί. Ο Κώστας Ρ. τέλος αναφέρει πως προτίθεται να 
συμμετάσχει και στη φετινή συνάντηση του JDN στη Γενεύη το Μάιο στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Υγείας. 
 

8. Νέα από τον Κόσμο (JDN,WMA) και την Ευρώπη (EJD) 
 

Δεν υπάρχει κάποιο θέμα ενδιαφέροντος προς συζήτηση. 
 

9. Βγήκε η δικαστική απόφαση για την ίδρυσή μας και επίσημα ως 
σωματείο! JDN-Hellas is officially born! - επόμενες ενέργειες/ 
προγραμματισμός 1ης Γενικής Συνέλευσης! 

 

Το θέμα αυτό αποτέλεσε το 2ο σε σειρά θέμα συζήτησης. Ο Κώστας Ρ. 
αναφέρει πως η απόφαση του Δικαστηρίου βρίσκεται στα χέρια του 
πληρεξουσίου δικηγόρου μας, Βασίλη Τριανταφυλλίδη, αναμένεται να 
την έχουμε κι εμείς στις 11 Μαρτίου. Επόμενο βήμα η εγγραφή στα 
Μητρώα Σωματείων και η δημοσίευση της ίδρυσης. Πρέπει άμεσα να 
προγραμματίσουμε την ημερομηνία για σύγκληση της 1ης Γενικής 
Συνέλευσής μας για εκλογή του 1ου Δ.Σ., της ελεγκτικής επιτροπής και 
την οριστικοποίηση λεπτομερειών που αφορούν το Ταμείο και λογιστικά 
θέματα (φορολογική δήλωση κλπ.). Προτείνεται από τον Κώστα Ρ. η 
περίοδος Απρίλιος-Μάιος 2015 μετά το Πάσχα. Συγκεκριμένα κάποια 
Κυριακή ή αργία για να διευκολυνθεί η συμμετοχή περισσότερων 
μελών. Ο Κώστας Λ. προτείνει την 1η Μαϊου ημέρα Παρασκευή. 
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Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί άμεσα πρόσκληση σε Doodle Poll από 
τον Κώστα Ρ. με πιθανές ημερομηνίες τις 19/4, 26/4, 1/5 , 3/5 , 10/5, 
17/5, 24/5 και 31/5/2015 ώστε να δούμε ποια συγκεντρώνει τις 
περισσότερες συμμετοχές. Στη συνέχεια θα αποφασιστεί η οριστική 
ημερομηνία και στην επόμενη συνάντησή  μας θα συζητήσουμε τις 
λεπτομέρειες της διοργάνωσης. 
 

10.Πιθανή δράση μας το Μάρτιο για την παγκόσμια ημέρα νεφρού 
(12 Μαρτίου) - ιδέες/επιλογή μορφής δράσης- προγραμματισμός 

 

Αποτέλεσε το πρώτο θέμα συζήτησης. Ο Κώστας Ρ. τονίζει πως έχει 
περάσει αρκετό διάστημα από την προηγούμενη δράση του 
TEDMEDLive2014 και πρέπει να διοργανώσουμε κάτι για να 
συμμετάσχουν και μέλη που δεν μπόρεσαν πριν αλλά και να ενισχυθεί ο 
ενεργός ρόλος του JDN-Hellas στην πρόληψη. Ο Τάσος Καλλιάς 
αναφέρει πως θα μπορούσε να συνδυαστεί η παγκόσμια ημέρα νεφρού 
(ΠΗΝ) και η πανελλήνια εβδομάδα οδικής ασφάλειας που χρονικά 
περίπου συμπίπτουν (3η εβδομάδα Μαρτίου) για να οργανωθούν 2 
δράσεις. Συγκεκριμένα α) ενημέρωσης του κοινού για την οξεία και 
χρόνια νεφρική νόσο με αφορμή την ΠΗΝ σε τοπικό ακροατήριο και β) 
ενημέρωσης παιδιών-εφήβων σε σχολεία για τα τροχαία ατυχήματα. Ο 
Τάσος τονίζει το ότι ένας από τους πυλώνες δράσης μας πρέπει να είναι 
η επαφή με τον κόσμο, ως νέοι ιατροί, όσον αφορά στην πρόληψη και 
ενημέρωση για θέματα υγείας, μάλιστα καταλληλότερη ομάδα στόχο 
θεωρεί τις μικρές ηλικίες και τη νεολαία μιας και εκεί η θετική επίδραση 
της οποιαδήποτε δράσης μπορεί να είναι σαφώς μεγαλύτερη. Προτείνει 
να έρθει άμεσα σε επαφή με γνωστό του δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο 
Ασπροπύργου και με δ/ντές σχολείων στο Δήμο Μεγάρων για 
συνεργασία στις 2 δράσεις. Η επαφή θα γίνει εντός της ερχόμενης 
εβδομάδας καθώς ο χρόνος πιέζει. Επίσης, αν προχωρήσουμε, ο Κώστας 
Ρ. προτείνει να συνεργαζόμασταν και με το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας Π. Μυλωνάς που άλλωστε καθιέρωσε την πανελλήνια ημέρα 
οδικής ασφάλειας. Περιμένουμε νέα από τον Τάσο και τον Κώστα Ρ. 
μέσα στην εβδομάδα ώστε να οργανωθούμε. Ενδιαφέρον έχει εκφράσει 
για τη δράση της ΠΗΝ και η Σοφία Μπακοπούλου, ενώ όλοι οι παρόντες 
δηλώνουν διαθέσιμοι να συμμετάσχουν στις δράσεις. Ο Βασίλης λέει 
πως θα προτιμούσε να γίνουν Σαββατοκύριακο. Μόλις έχουμε νέα από 
τον Τάσο θα προχωρήσουμε άμεσα σε λεπτομέρειες για τη διοργάνωση 
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των δράσεων. Υλικό υπάρχει άφθονο στο διαδίκτυο τόσο για την ΠΗΝ 
όσο και για την Οδική Ασφάλεια. 
 

11.Άλλη θεματολογία 
 

Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση. Λήξη στις 21:25. 


