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Online Meeting 30 Μαρτίου 2014 – Πρακτικά Συνάντησης 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, παρουσίαση και αποδοχή της ατζέντας 

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Κώστας Ροδίτης, Τάσος 

Καλλιάς, Κώστας Λούης, Βασίλης Μπαμπαλής, Ιωάννα 

Ξανθάκη, Γκέλυ Σαμαρά και Σοφία Τζουβάρα. Η ατζέντα 

αναγνώστηκε από τον Κώστα σε όλους και έγινε αποδεκτή 

ομόφωνα. 

2. Παρουσίαση της ιδέας δημιουργίας του JDN-Hellas 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τα παρακάτω θέματα όσον 

αφορά στους λόγους ίδρυσης του Δικτύου: 

 Κενό μετά την αποφοίτηση 

 Πλατφόρμα επικοινωνίας, διεθνούς συνεργασίας 

 Ανταλλαγή νέων δεδομένων, γνώσεων 

 Διοργάνωση δράσεων 

3. Το λογότυπο του Δικτύου 

Παρουσιάστηκε σε όλους εκ νέου το λογότυπο του Δικτύου 

και ο τρόπος επιλογής των χαρακτηριστικών του. Επί του 

παρόντος οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως είναι καλό 

και κατάλληλο, πως θα γίνει αποδεκτό ως έχει και πως θα 

συζητηθεί αργότερα αν χρήζει τροποποίησης. Η ιδέα 

προσθήκης Ελληνικής σημαίας στο λογότυπο απορρίφθηκε. 

Επίσης, έγινε συζήτηση κατά πόσον μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το λογότυπο του WMA. Εξηγήθηκε πως 

το διεθνές JDN μπορεί, αφού λειτουργεί εντός WMA, ενώ 

εμείς όχι, αφού είμαστε ανεξάρτητο Δίκτυο και η Ελλάδα 

επίσης δεν εκπροσωπείται ακόμα στον WMA. 

 



4. Κείμενο Εσωτερικού Κανονισμού 

Όλοι έχουν λάβει γνώση του κειμένου που συνέταξε ο 

Κώστας Ροδίτης και δεν έχουν να προσθέσουν ή να 

αφαιρέσουν προς το παρόν κάτι από αυτό. Αποφασίστηκε 

να αναβληθεί το συγκεκριμένο θέμα για επόμενες 

συναντήσεις. Ίσως μάλιστα καλύτερα να συζητηθεί και να 

οριστικοποιηθεί στην Ετήσια Συνάντηση του Δικτύου, όταν 

αυτή γίνει. 

5. Δημοσιότητα – Ανακοινώσεις ίδρυσης 

Αποφασίστηκαν οι παρακάτω ενέργειες: 

 Όχι ακόμα στην Ελλάδα 

 Να γνωστοποιηθεί πιο γρήγορα στο διεθνές επίπεδο και 

μετά στην Ελλάδα 

 Γνωστοποίηση μέσω των δράσεων και μετά επίσημα 

6. Επικοινωνία – συμμετοχή στο JDN-Hellas – προσέλκυση μελών – 

Σελίδα στο Facebook , twitter 

Παρουσιάστηκε η λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Google Group στη 

διεύθυνση: jdn-hellas@googlegroups.com όπου όλοι μας 

πρέπει να γίνουμε μέλη. Θα αποσταλούν προσκλήσεις από 

τον Κώστα Ροδίτη σε όσους δεν έχουν γίνει μέλη ακόμα. Για 

την περεταίρω προσέλκυση μελών αποφασίστηκε η 

δημιουργία σελίδας JDN-Hellas στο Facebook, λογαριασμός 

στο Twitter και αργότερα ίσως η δημιουργία ιστοσελίδας. 

Επίσης η δημιουργία επίσημου email επικοινωνίας του 

Δικτύου. 

7. Νομικά θέματα – Εκλογές (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας) 

 Το αφήνουμε ως έχει σαν δομή 

 Εκλογές να γίνουν στην πρώτη Ετήσια Συνάντηση διά ζώσης 

 Ο στόχος να είναι μελλοντικά η ίδρυση σωματείου με 

νομική προσωπικότητα 

8. Συναντήσεις (online και διά ζώσης) 

Όλοι συμφωνούν  να γίνεται μία συνάντηση online κάθε 

μήνα που θα αποφασίζεται πότε μέσω doodle poll που θα 

στέλνεται αρκετό καιρό πριν από τον Κώστα Ροδίτη. Επίσης 
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μία Ετήσια διά ζώσης Συνάντηση. Δεδομένου ότι οι 

περισσότεροι από μας βρίσκονται Αθήνα, καλό θα ήταν η 1η 

διά ζώσης Ετήσια Συνάντηση να γίνει στην Αθήνα. 

Εναλλακτική ιδέα η Πάτρα. 

9. Επόμενα Βήματα & Πλάνο Δράσης για το 2014 

Σαν πρόχειρο πλάνο δράσης αποφασίστηκαν τα εξής: 

 Σελίδα στο Facebook, twitter, website 

 Πρόγραμμα Ανταλλαγών, ανάλογο εκείνου της IFMSA ή του 

Vasco da Gama movement-Ευρωπαίων Νέων Γενικών 

Ιατρών, που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και site 

εύρεσης-database, ενώ στο τέλος θα δίνονται 

πιστοποιητικά συμπλήρωσης της Ανταλλαγής στους 

συμμετέχοντες. Θα διερευνηθεί περεταίρω, καθώς ήδη 

συζητιέται μεταξύ πολλών IFMSA-Alumni στο Facebook. 

Περισσότερα στην επόμενη συνάντηση. 

10. Συμμετοχή στο JDN-WMA (Κόσμος) 

Έγινε σύντομη παρουσίαση του JDN-WMA και του WMA. 

Αποφασίστηκε η στενή επαφή με το διεθνές Δίκτυο και με 

τον WMA. Συνεστήθη σε όλους να εγγραφούν στη λίστα 

αλληλογραφίας του JDN-WMA αλλά και να γίνουν επίσημα 

Associate Members στον WMA. Ο Κώστας θα βοηθήσει αν 

χρειαστεί κανείς βοήθεια με αυτό. 

11. Συμμετοχή στο EJD-Permanent Working Group (Ευρώπη) 

Έγινε σύντομη παρουσίαση του EJD. Ίσως μελλοντικός μας 

στόχος να γίνουμε μέλη του, ως JDN-Hellas, μέσω και 

συνεργασίας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ή τον 

Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών – άλλους τοπικούς Ιατρικούς 

Συλλόγους, μιας και οι Έλληνες νέοι γιατροί δεν 

εκπροσωπούνται στο EJD.  

12. Συνεργασία με άλλους φορείς 

Έγινε αναφορά σε διάφορους φορείς με τους οποίους θα 

άξιζε τον κόπο/θα μπορούσαμε μελλοντικά να 

αναπτύξουμε σχέσεις και συνεργασία: 

 Ευρωπαϊκός Σύλλογος Νέων Γενικών Ιατρών - ανταλλαγές 

 Σύλλογος «Οδυσσέας» Νέων Γενικών Ιατρών 



 Σύλλογος Νέων Ιατρών (Κυμπουρόπουλος – www.sni.gr)  

 Ιατρικοί Σύλλογοι – Π.Ι.Σ. 

 Άλλοι φορείς (π.χ. τοπικοί Σύλλογοι ενεργών πολιτών κλπ.) 

13. Άλλη θεματολογία 

Δεν αναπτύχθηκε άλλη θεματολογία. 

 

Στο τέλος της συνάντησης έγινε κατανομή εργασίας μέχρι 

την επόμενη συνάντηση του Απριλίου. Συγκεκριμένα: 

Βασίλης – δημιουργία λογαριασμού Twitter και αποστολή 

πληροφοριών για το πρόγραμμα Ανταλλαγών του Vasco da 

Gama movement. 

Ιωάννα – δημιουργία σελίδας στο Facebook 

Κώστας Ροδίτης – επικοινωνία με υπεύθυνο επικοινωνιών 

του JDN-WMA για προσθήκη όλων στη λίστα 

αλληλογραφίας του JDN-WMA.  

Όλοι – πρόσκληση φίλων συναδέλφων για «like» στη 

σελίδα μας στο  Facebook και στο λογαριασμό μας στο 

Twitter για «follow». Γενικότερη γνωστοποίηση στόμα-με-

στόμα της ίδρυσης του Δικτύου. Ενεργός συμμετοχή στις 

συζητήσεις στη λίστα μας στο GoogleGroup. 

 

http://www.sni.gr/

