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

Network – Hellas (JDN-Hellas) 

 

  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 
Το ΔΙ.Ν.Ι.Ε. είναι ένα μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό Σωματείο Νέων Ιατρών, που 
ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 28 Σεπτεμβρίου 2014 από 20 ιδρυτικά μέλη, όλοι τους Νέοι 
Ιατροί.  

 
Βασικός σκοπός του Δικτύου είναι:  
Η δημιουργία ενός φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, τη συζήτηση 
θέσεων, την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν σε θέματα 
ενδιαφέροντος για τους νέους ιατρούς, συμπεριλαμβανομένων (και όχι μόνο) της 
δημόσιας υγείας, της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των ασφαλών 
συνθηκών εργασίας, και της κινητικότητας των νέων ιατρών. Η δομή και λειτουργία του 
ΔΙ.Ν.Ι.Ε. βασίζεται στο αντίστοιχο “Junior Doctors’ Network-JDN of Associate Members 
of the World Medical Association-WMA” (JDN-WMA), το οποίο ιδρύθηκε το 2011 στην 
Ουρουγουάη και δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο.  
 
Οι σκοποί του Δικτύου επιτυγχάνονται:  
1. Με τη συμμετοχή, διαπραγμάτευση και συζήτηση των μελών του με τα μέλη του JDN-
WMA και με τα Τακτικά και Συνδεδεμένα μέλη (Associate members) του WMA πάνω σε 
ζητήματα που αφορούν στους νέους ιατρούς.  

2. Με τη συνεργασία των μελών του με τα μέλη του JDN-WMA και με τα Τακτικά και 
Συνδεδεμένα μέλη του WMA και με άλλους φορείς ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των 
νέων ιατρών που είναι εγγεγραμμένοι ως Συνδεδεμένα μέλη του WMA.  

3. Με το να αναπτύσσει βιβλιοθήκη βιβλιογραφικών αναφορών πάνω σε ζητήματα 
ενδιαφέροντος των νέων ιατρών, συμπεριλαμβανομένων (και όχι μόνο) ανασκοπήσεων 
της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, ερευνών, αναφορών από συναντήσεις και συνέδρια, 
και κειμένων θέσεων (policy statements, white papers, resolutions κ.ά).  

4. Με το να παρέχει ενημέρωση πάνω σε τρέχοντα ζητήματα ενδιαφέροντος των νέων 
ιατρών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με το JDN-WMA και 
τους Ιατρικούς Συλλόγους – μέλη του WMA και άλλους φορείς.  

5. Με το να οργανώνει εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες επαγγελματικής ανέλιξης και να αναπτύσσει σχετικό εκπαιδευτικό 
υλικό για τους νέους ιατρούς.  

6. Με το να συντονίζει και να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την έρευνα στη 
δημόσια και παγκόσμια υγεία (global health), ευκαιρίες για κλινική άσκηση και 
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ανταλλαγές που απευθύνονται σε νέους ιατρούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο.  

7. Με το να αναπτύσσει και διεξάγει σχετικά προγράμματα και δράσεις «ΑΠΟ νέους 
ιατρούς, ΓΙΑ νέους ιατρούς» ή δράσεις απευθυνόμενες προς το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο.  

 
8. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως 
πρόσφορο για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του Δικτύου.  
 
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και παλαιά (Alumni).  
 
Α) Τακτικά μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη και όλοι οι νέοι ιατροί, απόφοιτοι Ελληνικών 
Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που ζουν στην Ελλάδα ή στην 
αλλοδαπή. Ως νέοι ιατροί νοούνται εκείνοι που δεν έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15) 
έτη από την αποφοίτησή τους. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να στηρίζουν τους 
καταστατικούς σκοπούς του Δικτύου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τα αποδεχθεί, 
εφόσον πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να 
εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Δικτύου και να αποφεύγουν κάθε 
δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτού. Τα τακτικά μέλη 
παροτρύνονται όπως εγγραφούν ως Συνδεδεμένα μέλη του WMA, εφόσον το 
επιθυμούν.  
 
Β) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. , άτομα που έχουν συμβάλει ηθικά ή υλικά 
στην ευόδωση των σκοπών του Δικτύου και έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες.  
 
Γ) Ως παλαιά μέλη (Alumni) νοούνται τα τακτικά μέλη που έχασαν την ιδιότητα του 
τακτικού μέλους, λόγω παρέλευσης δεκαπέντε (15) ετών από την αποφοίτησή τους και 
δεν θεωρούνται πλέον νέοι ιατροί.  
 
Ο αριθμός των μελών ορίζεται απεριόριστος 


