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Γενική Συνέλευση 10 Σεπτεμβρίου 2016 | Αθήνα

Ονοματεπώνυμο :     Κωνσταντίνος Ροδίτης
Θέση στο ΔΣ :     Πρόεδρος
Χρονικό διάστημα :12/12/2015 έως 09/09/2016

1. Τα σημαντικότερα πράγματα που έκανα και συμπεριλαμβάνονταν στο πλάνο δράσης μου:

 Προγραμματισμός,  σχεδιασμός  και  συντονισμός  μηνιαίων  τηλεδιασκέψεων  μελών  στο 
Skype 

 Συμμετοχή στις μηνιαίες τηλεδιασκέψεις του διεθνούς JDN ‐ εκπροσώπηση του JDN‐Hellas
 Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαίων Νέων Ιατρών, Βίλνιους, Λιθουανία, Μάιος 

2016 ‐ εκπροσώπηση του JDN‐Hellas
 Επικοινωνία  και  συνάντηση  με  την  ηγεσία  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Πειραιώς  ‐  Ιανουάριος 

2016  ‐  συζήτηση/πρόταση  για  συνεργασία  στη  διοργάνωση  συνάντησης  νέων  ιατρών  ΝΑ 
Ευρώπης

 Επικοινωνία  με  Σύλλογο  Νέων  Ιατρών  Τουρκίας  στο  πλαίσιο  διμερούς  συμφωνίας 
συνεργασίας, με αφορμή σκέψη για συνδιοργάνωση συνάντησης νέων ιατρών ΝΑ Ευρώπης 
το φθινόπωρο 2016 στη Ρόδο

 Έλεγχος και συνδιαχείριση με τον Ταμία του τραπεζικού λογαριασμού
 Έλεγχος για σωστή καταγραφή των πρακτικών των ΓΣ της 12/12/15 και 23/12/15

2. Μερικά  σημαντικά  πράγματα  που  έκανα  και  ΔΕΝ  συμπεριλαμβάνονταν  στο  πλάνο  δράσης 
μου:

 Ολοκλήρωση/τελειοποίηση σχεδιασμού του προωθητικού υλικού του JDN‐Hellas (τρίπτυχο, 
επιστολόχαρτο) & παρουσίασή του στα μέλη

 Συγγραφή και δημοσίευση Δελτίων Τύπου για θέματα της επικαιρότητας (βία κατά ιατρών, 
υγεία προσφύγων, θάνατοι ιατρών από την εποχιακή γρίπη) και για τις δραστηριότητες του 
JDN‐Hellas  (συμμετοχή  σε  διεθνείς  συναντήσεις  νέων  ιατρών  και  του WMA,  απολογισμός 
Γενικής  Συνέλευσης  2015,  συμμετοχή  στη  Διεθνή  Διάσκεψη  Υγείας  του WHO,  Παγκόσμια 
Ημέρα Νέων Ιατρών κ.ά.)

 Καταγραφή πρακτικών ‐ αποστολή τους στα μέλ
  από τις μηνιαίες τηλεδιασκέψεις ελλείψει Γραμματέα
 Υποβολή φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2015 και 3μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ
 Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  ενημερωτικής  καμπάνιας  "Μεταρρύθμιση  της  Υγείας"  στο 

πλαίσιο  της  Παγκόσμιας  Ημέρας  Νέων  Ιατρών  24  Ιουνίου  2016  στα  μέσα  κοινωνικής 
δικτύωσης και στην ιστοσελίδα μας

 Προσθήκη, ανανέωση περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και μεταφορά της σε νέο ιστοτοπο 
www.jdnhellas.wix.com/jdnhellas



 Χρήση  των  λογαριασμών  μας  στο  Twitter,  LinkedIn,  Google+  και  της  σελίδας  μας  στο 
Facebook για ενημέρωση των μελών για την επικαιρότητα και τις δράσεις/συναντήσεις μας 
μέσα στη χρονιά

 Διοργάνωση κοπής βασιλόπιτας 2016 στα Καλύβια Αττικής
 Προσέλκυση νέων μελών από το ΓΝ Ρόδου 
 Δημιουργία ομάδων στο What's app και στο Viber για καλύτερη και πιο άμεση επικοινωνία
 Προετοιμασία προφορικής  παρουσίασης της εργασίας μας "Καριέρα στην Ιατρική" στο 42ο 

Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

3. Τι ΔΕΝ πραγματοποίησα από το πλάνο δράσης μου και γιατί;

 Δεν θεωρώ ότι δεν υλοποίησα κάτι απο όσα είχα αναλάβει.

4. Πόσες  και  ποιες  (κατά  προσέγγιση)  συναντήσεις  (online  &  μη)  του  ΔΣ  παρακολούθησα  στη 
διάρκεια της θητείας μου;

 Νομίζω  ήμουνα  παρών  στις  2  συναντήσεις  διαδικτυακά  του  ΔΣ  (θέματα  συζήτησης  η 
διοργάνωση  της  συνάντησης  νέων  ιατρών ΝΑ  Ευρώπης  και  η  διοργάνωση  της  ετήσιας  ΓΣ 
2016)

5. Πόσες  και  ποιες  (κατά  προσέγγιση)  συναντήσεις  (online  &  μη)  των  μελών  του  JDN‐Hellas 
παρακολούθησα στη διάρκεια της θητείας μου;

 Όλες ανελλιπώς. Πραγματοποιήθηκαν περί τις 6 μηνιαίες τηλεδιασκέψεις.

6. Με ποιους εξωτερικούς συνεργάτες / φορείς συναντήθηκα και με ποια αφορμή;

 Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (βλέπε παραπάνω)
 Αντιπρόεδρο  Π.Ι.Σ.  κ.  Κουτσόπουλο  (αίτημα  κάλυψης  κόστους  εγγραφής  στη  διεθνή 

συνάντηση του  JDN/WMA τον Απρίλιο 2016 στο Μπουένος Άιρες  ‐  τελικά δεν έγινε δεκτό 
λόγω απουσίας και του ΠΙΣ από τη διάσκεψη)

7. Τρία  (3) προβλήματα που αντιμετώπισα στη διάρκεια της θητείας μου και πως 
θα μπορούσαν να λυθούν.

 Μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας με μέλη  του ΔΣ, συγκεκριμένα με Γραμματέα, Μέλος και 
Αντιπρόεδρο, λόγω απουσίας τους απο τις μηνιαίες τηλεδιασκέψεις μέσα στο 2016. Το εν 
λόγω πρόβλημα δεν υπήρξε με τον Ταμία. Ίσως προσπάθειες ενίσχυσης του ενδιαφέροντος 
των μελών του ΔΣ θα βοηθούσαν, επίσης καλύτερη σκέψη στην επιλογή μελλοντικού ΔΣ με 
βάση τη διαθεσιμότητα τους μέσα στη χρονιά.

 Μικρη ανταπόκριση από τα μέλη στις συνδρομές. Ίσως καλύτερη και συχνότερη ενημέρωση 
να βοηθούσε. Ο ταμίας πρεπει να επιμείνει περισσότερο στο μέλλον.

 Μικρη ανταπόκριση μελών στις ενημερώσεις και στις προσκλήσεις συμμετοχής σε δράσεις, 
συναντησεις,  διεθνείς  συναντησεις  κλπ.  Χρειάζεται  καλύτερος σχεδιασμός στο μέλλον  για 
να γίνουν όλα αυτά πιο ελκυστικά,



8. Ποιο ήταν το επίπεδο της επικοινωνίας μας με την υπόλοιπη ομάδα; 

 Καλή επικοινωνία μόνο με τον Ταμία. Σχεδόν ανύπαρκτη με τους υπόλοιπους.

9. Ποιο ήταν το επίπεδο της επικοινωνίας μου με τα μέλη; 
 Βλέπε παραπάνω. 

10. Συμβουλές προς τους/τις διαδόχους μου
 Περισσότερα κίνητρα προς τα μέλη του ΔΣ και τα απλά μέλη για να ασχοληθούν
 Δημιουργία πιο ελκυστικού "προιόντος", δηλ. σκέψη για τυχόν ανταποδοτικά οφέλη για τα 

μέλη που ασχολούνται και θα δουλέψουν για το Δίκτυο.
 Ενίσχυση και εξέλιξη των συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες. 

11. Συμβουλές προς το επόμενο ΔΣ.

Πέρα από τα παραπάνω, να επιδιώξουν όλα τα μέλη καλύτερη και συχνότερη επικοινωνία 
για συντονισμό δράσεων και πρωτοβουλιών 
Να αφιερώνουν όλοι μία ώρα το μήνα για την μηνιαία τηλεδιάσκεψη, που είναι ευκαιρία 
συνάντησης  όλων  μας  με  τα  μέλη  μας,  την  ανταλλαγή  απόψεων,  την  ενημέρωση  για 
τρέχοντα θέματα και θέματα της επικαιρότητας. ΜΟΝΟ 1 ΩΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΡΚΕΙ.
Προσπάθεια  ενίσχυσης  της  εικόνας  του  JDN‐Hellas  μέσω  περισσότερων  και  συχνότερων 
Δελτίων Τύπου, συγγραφή άρθρων στον Τύπο και σε επιστημονικά περιοδικά, μεγαλύτερη 
συμμετοχή σε διεθνείς συναντησεις των νέων ιατρών, και ευόδωσης των συνεργασιών μας 
και προσπάθεια για εξεύρεση νέων συνεργασιών με επιπλέον φορείς.

Οδηγίες:  Η  φόρμα  συμπληρώνεται,  εκτυπώνεται  και  κατατίθεται  εγγράφως  στη  Γραμματεία  της 
Γενικής Συνέλευσης στις 10 Σεπτεμβρίου 2016.


