
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αο. Ποχς. 9/2020 

Αθήμα, 12 Νξεμβοίξσ 2020 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Οι Έλλημες μέοι ιατροί θα εκπροσωπηθούμ στημ 
Φθιμοπωριμή Σύμοδο - Γεμική Συμέλευση 2020 του 

Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νέωμ Ιατρώμ - EJD 

 
 Σημ εουόμεμη Παοαρκεσή 13 και άββαςξ 14 Νξεμβοίξσ 
2020 και μεςανύ 10:00 - 19:00 ώοα Δλλάδαπ, 2μελήπ 
αμςιποξρχπεία ςξσ Δικςύξσ Νέχμ Ιαςοώμ Δλλάδαπ, θα 
εκποξρχπήρει ςξσπ μέξσπ ιαςοξύπ ςηπ υώοαπ μαπ ρςημ 
Φθιμξπχοιμή ύμξδξ - Γεμική σμέλεσρη ςξσ European Junior Doctors Association - 
EJD πξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί - εμ μέρχ ςξσ 2ξσ κύμαςξπ ςηπ παμδημίαπ ςξσ SARS-
COV-2 μέρχ ςηλεδιάρκεφηπ με υοήρη ςηπ πλαςτόομαπ GoToWebinars, καθώπ δεμ 
καςέρςη δσμαςή η διξογάμχρη σμόδξσ με τσρική παοξσρία. 
 H 2μελήπ απξρςξλή, απξςελξύμεμη από ςξσπ κ.κ. Κχμρςαμςίμξ Ρξδίςη, 
Ποόεδοξ ςξσ Δ.. και Βαγγέλη Παπαγεχογίξσ, Μέλξπ ςξσ Δικςύξσ, θα ρσμμεςάρυει 
ρςιπ εογαρίεπ ςηπ διαδικςσακήπ σμόδξσ, μεςατέοξμςαπ ςιπ απόφειπ ςχμ μέχμ 
ιαςοώμ ςηπ υώοαπ μαπ, πάμχ ρε θέμαςα ρσζήςηρηπ πξσ ατξοξύμ ρςημ 
μεςαπςσυιακή εκπαίδεσρη, ρςιπ ρσμθήκεπ εογαρίαπ ςχμ μέχμ ιαςοώμ ρςημ Δσοώπη, 
ρςιπ επιπςώρειπ ςηπ παμδημίαπ ρςημ καθημεοιμόςηςα όλχμ μαπ, και ρε θέμαςα 
ρσμευώπ επίκαιοα, όπχπ η βία πξσ αρκείςαι ρςξσπ επαγγελμαςίεπ ςηπ σγείαπ και ςξ 
ρύμδοξμξ επαγγελμαςικήπ ενξσθέμχρηπ πξσ απειλεί ςημ φσυική και ρχμαςική μαπ 
σγεία, ιδιαίςεοα έμςξμα, ρε πεοιόδξσπ κοίρηπ, όπχπ ασςή πξσ διαμύξσμε. 
           Ακόμη, θα ρσζηςηθξύμ ςοέυξμςα ζηςήμαςα όπχπ ξι επιπςώρειπ ςηπ 
ρσμευιζόμεμηπ παμδημίαπ ρςιπ ρσμθήκεπ εογαρίαπ, ςημ ρχμαςική και πμεσμαςική 
σγεία ςχμ Νέχμ Γιαςοώμ ρςημ Δσοώπη, όπχπ και ςιπ δσρμεμείπ ρσμέπειεπ ρςη 
ρσμευιζόμεμη εκπαίδεσρη ςχμ ειδικεσξμέμχμ Ιαςοώμ παμεσοχπαψκά. 
 Η ύμξδξπ αμαμέμεςαι επίρηπ μα εγκοίμει απξλξγιρμξύπ 6μήμξσ ςξσ Δ.. και 
ςα ποακςικά από ςημ ποξηγξύμεμη επίρηπ διαδικςσακή ύμξδξ ςξσ Μαΐξσ 2020, 
καθώπ και μα λάβει απξτάρειπ για ςιπ ποξςάρειπ ςοξπξπξίηρηπ ςξσ Καςαρςαςικξύ, 
ςξμ διξοιρμό εκποξρώπχμ ρςη UEMS, καθώπ και ςξ πώπ και πξύ θα λάβξσμ υώοα ξι 
μελλξμςικέπ ρσμαμςήρειπ ςξσ σλλόγξσ. 
 Πεοιρρόςεοα, μεςά ςξ πέοαπ ςηπ σμόδξσ, με ςημ επίρημη αματξοά ςξσ 
Δικςύξσ Νέχμ Ιαςοώμ Δλλάδαπ από ςη ρσμμεςξυή ςξσ ρςιπ εογαρίεπ ςηπ 
Φθιμξπχοιμήπ σμόδξσ ςχμ Δσοχπαίχμ Νέχμ Ιαςοώμ.  
 
 Για ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςξσ Δικςύξσ Νέχμ Ιαςοώμ Δλλάδαπ, 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
    

 
 Κχμρςαμςίμξπ Ρξδίςηπ    Βαρίλειξπ Βελιρράοηπ 

Ποόεδοξπ      Γοαμμαςέαπ 


