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Online Meeting Μαϊου 2014 

Πρακτικά 

Συμμετέχοντες: Βασίλης Μπαμπαλής, Κώστας Ροδίτης, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 

Η συνάντηση γίνεται μέσω κειμένου στο skype λόγω αδυναμίας οπτικοακουστικής 

συμμετοχής και έχει μεωμένη συμμετοχή λόγω έκτακτης αλλαγής της ημερομηνίας. 

Εξαιτίας της μικρής συμμετοχής συμφωνούμε η επόμενη συνάντηση να γίνει το 

πολύ μέχρι της 15 Ιουνίου. Ο Βασίλης θα στείλει doodle invitation για να πούμε το 

ποτε μας βολεύει η συνάντηση. 

Θέμα: Ιδρυτική Συνάντηση JDN-Hellas: καθορισμός οριστικού τόπου και 

ημερομηνίας, νομικά και διαδικαστικά θέματα, προετοιμασία-χρονοδιάγραμμα 

Ο Βασίλης αναφέρει ότι το Σεπτέμβριο έχουμε πλάνο να κάνουμε την συνάντηση 

ίδρυσης της ομάδας. Όσον αφορά τον τόπο της συνάντησης είχαμε πει ότι θα 

μπορούσε να είναι η Αθήνα, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι ενεργοί 

συμμετέχοντερς στην ομάδα, ή η Πάτρα, όπου βρίσκονται επίσης κάποιοι από τους 

συμμετέχοντες. Ο Κώστας προτείνει την Αθήνα λόγω ευκολίας. Για χώρους θα 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη επιστημών υγείας, είτε το 

αμφιθέατρο Φαίδων Φέσσας στο Λαϊκό νοσοκομείο. Ο Βασίλης συμφωνεί και 

πιστεύει ότι στην Αθήνα θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή.  

Οι προτεινόμενες ημερομηνίες είναι το ΣΚ 19-21 ή 26-28 Σεπτεμβρίου. Ο Βασίλης 

προτείνει τις ημερομηνίες 26-28 καθώς απέχει πιο πολύ από το καλοκαίρι, αλλά η 

ημερομηνία θα τεθεί προς συζήτηση στην επόμενη συνάντηση. 

Όσον αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων ο Βασίλης προλογίζει ότι χρειάζονται 

τουλάχιστον 20 άτομα για ίδρυση επίσημης οργάνωσης με καταστατικό. Ο Κώστας 

αναφέρει ότι καλό είναι να είμαστε πιο πολλοί αλλά 20 να έχουν προσυμφωνήσει. 



Ο Βασίλης αναφέρει ότι για την ίδρυση θα χρειαστεί να φτιάξουμε καταστατικό, το 

οποίο να επεξεργαστούμε εντός του καλοκαιριού. Προτείνει να υπάρχει ως βάση 

συζήτησης άλλο καταστατικό, π.χ. της HelMSIC, και να γίνει σχετική συζήτηση στην 

επόμενη συνάντηση. Κατόπιν προτείνει κάποιο μέλος να το συντάξει  και να πάει σε 

όλους όσους ασχολούμαστε με το JDN-Hellas για προτάσεις/διορθώσεις. Ο 

Αλέξανδρος προτείνει το καταστατικό να είναι όσο πιο μικρό γίνεται και να περιέχει 

τα απολύτως απαραίτητα εδάφια – αναφέρει ότι, όπως έχουμε δει στην HelMSIC, το 

να έχουμε καταστατικό 20 σελίδων δε βοηθάει. Ο Βασίλης συμφωνεί και λέει ότι 

μπορούσαμε να ψάξουμε για άλλα καταστατικά πιο σύντομα και να τα στείλουμε για μια 

αρχική αξιολόγηση με μειλ πριν την επόμενη συνάντηση. Ο Κώστας προτείνει να ρωτήσει το 

δικηγόρο αδερφό του, ώστε να βρει ένα μικρό προσχέδιο καταστατικου. 

 

Θέμα:  World Young Doctors Day, 24 Ιουνίου 2014 – online campaign του JDN-Hellas: 

σχεδιασμός, χρονοδιάγραμμα 

Για τη δράση αυτή έχουμε φτιάξει ήδη την αφίσα για τη WYDO και σκοπεύουμε για την 

καμπάνια εντός της Ελλάδας να δημιουργήσουμε μικρές ευφάνταστες προτάσεις-

μηνύματα για προβολή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  Για τα μηνύματα ο 

Βασίλης λέει ότι καλό θα ήταν να στηριχτούμε σε 1) στην προσωπική μας εμπειρία 2) σε 

αναφορές που βρίσκουμε στον τύπο και 3) σε έρευνες,που είναι ίσως το πιο σημαντικό. 

Προτείνεινα σκεφτεί κάποιες προτάσεις, αλλά και να να υπάρχουν άλλα 2-3 άτομα που θα 

καθορίσουμε την επόμενη συνάντηση να δημιουργήσουν επίσης μηνύματα.Ο Κώστας θα 

φτιάξει το template για τις διαφάνειες με τα μηνύματα της καμπάνιας. Τίθεται για την 

επόμενη φορά το ερώτημα αν θα υπάρχει έντυπο υλικό. 

Θέμα: Προσέλκυση μελών – WMA Associate membership. 

Ο Αλέξανδρος επιβεβαιώνει ότι είναι Membership Officer του JDN σε παγκόσμιο επίπεδο 

και δέχεται στην επομενη συνάντηση εφόσον μπορεί και είμαστε πιο πολλοί να μας 

μιλήσει. 

Θέμα: Επικοινωνία-Δημοσιότητα-Corporate Identity 

Ο Βασίλης αναφέρει  ότι όσον αφορά το corporate identity - εχουμε φτιάξει ένα σήμα που 

πιστεύω είναι αρκετά καλό και απλό μαζί. Ο Κώστας λέει ότι θα μας στείλει email σχετικά 

με αυτό γιατι πρέπει να προσθέσουμε υλικό όπως επιστολόχαρτο, διαφάνειες για 

παρουσιάσεις κλπ. Ο Βασίλης αναφέρει ότι όσον αφορά την επικοινωνία είχαμε πει να 

στείλουμε επιστολές στους ιατρικούς συλλόγους, αλλά υπάρχει το ερώτημα αν πρέπει να 

το κάνουμε αυτό αφού γίνουμε επίσημος φορέας. 

Ο Αλέξανδρος  πιστεύει ότι όλα αυτά τα πράγματα που εντάσσονται στο Corporate 

Behaviour είναι καλύτερο να γίνουν 1. αφότου έχουν ξεκαθαριστεί vision, mission κλπ του 

συλλόγου και 2. να γίνουν από επαγγελματίες (όπως πχ η ξαδέρφη του Θανάση - πρόεδρος 

της HelMSIC) που μας είχε φτιάξει το CI όταν ήμουν VPE και το οποίο έχει λάβει πλέον στην 

HelMSIC άλλη διάσταση. Ο Κώστας συμφωνεί με τον Αλέξανδρο ότι αυτά θα καταγράφουν 



και στο καταστατικό άλλωστε, οπότε μετα προχωράμε με γραφίστα σε σχεδιασμό 

ολοκληρωμένου πακέτου. 

Θέμα: EJD (Ευρώπη) – εξελίξεις 

Ο Κώστας λέει ότι η επικοινωνία με τους συλλόγους μπορεί να έχει ως τελικό σκοπό να 

μπούμε στο EJD (συνδικαλιστικό όργανο νέων ιατρών στην Ευρώπη). Ο Βασίλης ρωτάει αν η 

συνεργασία αυτή θα καταγράφεται στο καταστατικό.  Ο Αλέξανδρος λέει ότι δε θα έβαζε 

πάντως μία συνεργασία στο καταστατικό γιατί αυτά τα πράγματα αλλάζουν, ενώ το 

καταστατικό δύσκολα αλλάζει - για αυτά υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας κλπ. Ο Βασίλης 

προσθέτει ότι πιθανώς τα μέλη του EJD (ως συνδικαλιστικά πλέον όργανα) και τα μέλη του 

JDN (ως γιατροί που επιθυμούν συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο) να έχουν διαφορετικές 

φιλοσοφίες και στόχους. Άναφέρει ότι ίσως είναι καλό να δούμε τι είδους συνεργασία-σε τί 

πλαίσιο  θα ήταν δυνατή με το EJD. Γι’αυτό ο Αλέξανδρος προτείνει να μην μπει στο 

καταστατικό, γιατί το καταστατικό είναι κάτι που δύσκολα αλλάζει - αυτό που μπορεί να 

μπει στο καταστατικό είναι μία παράγραφος για τις συνεργασίες γενικά που να 

παραπέμπει ενδεχομένως σε έναν εσωτερικό κανονισμό. Ο Βασίλης λέει ότι κρατάμε αυτή 

την πρόταση για συζήτηση. 

Θέμα: JDN-WMA (Κόσμος) – εξελίξεις και επόμενες συναντήσεις 

• Απολογισμός JDN-WMA Meeting & World Health Assembly, Geneva 17-24 May 2014 – 

συμμετοχή του JDN-Hellas 

• JDN Meeting @ IFMSA Alumni Meeting, Αυγούστου, Ταϊπέι, Ταϊβάν  

• JDN Meeting in Eastern Mediterranean Region, 6-7 Σεπτεμβρίου, Βηρυττός, Λίβανος 

• Official annual JDN Meeting @ WMA GA, Οκτωβρίου, Durban, Νότιος Αφρική 

 

Ο Κώστας και ο Αλέξανδρος θα παρευρεθούν στη συνάντηση του Λιβάνου. Καλό θα είναι 

την επόμενη φορά, με οπτικοακουστικά μέσα και πιο πολλούς συμμετέχοντες, να 

αναφέρουμε ξανά το θέμα και να μας ενημερώσει ο Κώστας. Ο Κώστας Θα στείλει 

ενημέρωση για το τι έγινε στη Γενευη (Pre-World Health Assembly  του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας, καθώ ς και ενημέρωση για πρόταση συνεργασίας από Turkish young 

doctors platform!  

 

Θέμα: Συνεργασία με το Alumni Division της HelMSIC 

Ο Βασίλης αναφέρει ότι υπάρχει αλληλεπίδραση με τα παλιά μέλη της  HelMSIC στο 

facebook. Πιστεύει ότι πρέπει να ενημερώνουμε για την πορεία μας τους HelMSIC-Alumni 

καθώς ουσιατικά από εκεί προερχόμαστε οι πιο πολλοί και είμαστε like-minded. Επίσης 

μπορούν(/με) στο μέλλον να νσυνεργαστούμε για διάφορα προγράμματα μαζί τους όπως 

ανταλλαγές ή ερευνητικά,οπότε  η επαφή μπορεί να διατηρήσει γέφυρες επικοινωνίας. Ο 

Αλέξανδρος νομίζει ότι αυτό το θέμα εξαρτάται και πολύ από τις βλέψεις της HelMSIC όσον 



αφορά τα παλιά της μέλη και είναι αρκετά μεγάλη συζήτηση αυτή που θα μπορούσαμε να 

την κάνουμε και με το ΕΒ της. Ο Βασίλης συμφωνεί για συζήτηση με το EB της HelMSIC 

αλλά πάντως πιστεύει ότι όλοι οι Alumni σχετικά γρήγορα απομακρύνονται από τα 

δρώμενα της HelMSIC. Ως JDN πιθανώς προσφέρεται στους Alumni μια δυνατότητα 

ενασχόλησης με θεματολογία που τους ενδιαφέρει πιο πολύ ως γιατρούς . Επομένως 

βρίσκει λογικό που δεν είναι καλά οργανωμένο το θέμα των Alumni. Ο Κώστας αναφέρει 

ότι η οργάνωση των Alumni πάσχει γενικά πάσχει στα ελληνικά πράγματα, αλλά και η 

IFMSA (παγκόσμια οργάνωση φοιτητών ιατρικής) επίσης. Ο Αλέξανδρος αναφέρει όσον 

αφορά την έλλειψη οργάνωσης, ότι δεν εννοεί τόσο το πώς είμαστε εμείς οι alumni 

οργανωμένοι μεταξύ μας, αλλά το πως η HelMSIC είναι οργανωμένη απέναντι στους Alumni 

της. Ο Κώστας πιστεύει ότι με τους alumni έγινε τεράστια προσπάθεια στη helmsic που δεν 

είχε γίνει τα προηγούμενα 50 χρόνια... Τωρα με το JDN ανοίγονται νέοι ορίζοντες 

ανάπτυξης. Ο Κώστας λέει ότι η Helmsic πρέπει να καταλάβει το πόσα έχει να κερδίσει απο 

τα παλιά της μέλη. Ο Βασίλης πιστέυει ότι ότι ως φοιτητές και ως γιατροί έχουμε απλά 

άλλες προτεραιότητες - εξ'ού και το πρόβλημα, αλλά είναι μέρος μια μεγαλύτερης 

συζήτησης που καλύτερο να την κάνουμε live. 

Θέμα: Ανταλλαγές 

Ο Κώστας λέει ότι θα μιλήσει στον Κώστα Στέλλο και θα στείλει ενημέρωση μήπως και 

ενδιαφέρεται να βοηθήσει να ξεκινήσουμε με ανταλλαγή με Φρανκφούρτη. Ο Βασίλης 

επιφυλάσσεται ότι θα μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ανταλλαγές στη συνάντηση 

των νέων γενικών ιατρών σε 1 μήνα. 

Κλείσιμο της συνάντησης με ευχές για μια καλή νύχτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


