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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΟΤ 3
νπ

 ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΔΛΛΗΝΩΝ 

ΙΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ 

(ΛΑΓΟΝΗΙ, ΔΛΛΑΓΑ – 3-5 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2009)  

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

 

Τπό ηελ αηγίδα ηεο Α.Δ. ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο Κπξίνπ 

Καξόινπ Παπνύιηα θαη κε πξσηνβνπιία θαη ζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ηεο Διιάδαο, ζπλήιζε ζην Λαγνλήζη από 3 έσο 5 

επηεκβξίνπ, ην 3
ν
 πλέδξην ηνπ Παγθνζκίνπ Γηθηύνπ ησλ Διιήλσλ Ιαηξώλ θαη 

Βηνεπηζηεκόλσλ.  

Απηή ε πξνζπάζεηα απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ ηδξπηηθνύ ζπλεδξίνπ ηνπ 2007 

ζηελ Κσ, ζηελ ηδξπηηθή δηαθήξπμε ηνπ νπνίνπ αλαθεξόκαζηε παξαθάησ. 

ηελ έσο ηώξα πνξεία έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθά βήκαηα θαη 

πξνγξακκαηίζηεθαλ πεξαηηέξσ δξάζεηο.  

 

 

Ι. πκπεξάζκαηα θαη ζρεδηαζκόο πεξαηηέξσ δξάζεσλ :  

 

1. Δλίζρπζε ησλ δξάζεσλ θαη πινπνίεζε ζηόρσλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζην 

ηδξπηηθό ζπλέδξην ηεο Κσ ην 2007. 

 

2. Η επηθνηλσλία ησλ Διιήλσλ Ιαηξώλ θαη Βηνεπηζηεκόλσλ ηνπ Δμσηεξηθνύ, 

ζην παγθόζκην δίθηπν έρεη πινπνηεζεί ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ηε ζπκκεηνρή θαη 

δηαδηθηπαθή ζύλδεζε εθπξνζώπσλ από 21 ρώξεο ζην θεηηλό ζπλέδξην.  

Πξνζβιέπνπκε ζηελ πεξαηηέξσ πξνώζεζε ησλ αμηώλ ηεο Διιεληθήο Ιαηξηθήο 

θαη ησλ Βηνεπηζηεκώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα.  

Επιδιώκοςμε ηην ανάπηςξη ζηενήρ ζςνεπγαζίαρ για ηοςρ Έλληνερ και Κςππίοςρ 

ιαηπούρ και βιοεπιζηήμονερ για ηην πποώθηζη και επίηεςξη κοινών ζηόσων. 

 

3. Ιππνθξάηεηνο Όξθνο, Ιζηνξία ηεο Ιαηξηθήο, Ιαηξηθή θαη Βηνεπηζηεκνληθή 

Ηζηθή, Αλζξσπηζκόο θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγύε είλαη αιιειέλδεηα θαη 

απνηεινύλ βαζηθνύο άμνλεο ηεο πεξαηηέξσ δξάζεο καο ζε ζπλεξγαζία θαη κε 

άιινπο θνξείο.  

Δηδηθόηεξα γίλεηαη κλεία ηεο ζεκαζίαο δηαηήξεζεο ηνπ όξθνπ ηνπ Ιππνθξάηε 

θαη ηεο δηαθώηηζεο όισλ ησλ ηαηξηθώλ ζρνιώλ ηνπ θόζκνπ επί απηνύ ηνπ 

ζέκαηνο κε εηδηθή ζηξαηεγηθή [ι.ρ. απνζηνιή πξνζσπηθώλ επηζηνιώλ ζε 

θνζκήηνξεο, πξνηάζεηο πεξί ηνπνζεηήζεσο πξνηνκώλ ηνπ Ιππνθξάηε ζε 

πεξίνπηεο ζέζεηο, ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο θ.ά.]. 

 

4. Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ θνξέσλ 

θαη κειώλ ηνπ δηθηύνπ, αλαθνξά ζε εμεηδηθεύζεηο θαη ελδηαθέξνληα, ππνζηήξημε 

πξνγξακκάησλ αληαιιαγώλ, δεκνζίεπζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαζηέξσζε 

ειεθηξνληθνύ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ. 

 

5. H θεηηλή θaζηέξσζε, γηα πξώηε θνξά, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Γηεζλνύο Βξαβείνπ Γηαθεθξηκέλεο 

Δπηζηεκνληθήο Πνξείαο θαη Δπηηεπγκάησλ είρε εμαηξεηηθή επηηπρία θαη 

ππνζηεξίρζεθε ε επηινγή ππνςεθηνηήησλ γηα ηα επόκελα ρξόληα.  
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6. πδεηήζεθε ε πξνώζεζε κεζόδσλ αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηεο ππνδνκήο 

πεξίζαιςεο κε ηνπο θνξείο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κύπξνπ από θνηλνύ, θαζώο θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ «Διιεληθή Φξνληίδα» [Hellenic Care], «Γηαηξνύο ρσξίο 

ύλνξα», νκάδεο Αηγαίνπ θιπ. Δπίζεο, ηνλίζηεθε ε αλαγθαηόηεηα θαζηέξσζεο 

θνηλώλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο Ιαηξηθήο θαη βηνεπηζηεκνληθήο 

εθπαίδεπζεο, πξνγξακκάησλ πεξηνδηθνύ εθζπγρξνληζκνύ εξγαζηεξίσλ θαη ε 

επαθή κε γηαηξνύο θαη βηνεπηζηήκνλεο ειιεληθήο θαηαγσγήο ζε 

απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζή 

ηνπο γηα ην δίθηπν θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε απηό.  

 

7. Η ζπλέρηζε ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ επηηπρεκέλνπ επί 3 έηε ζπλεδξίνπ είλαη 

απαξαίηεηε ζε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο. 

Δπραξηζηνύκε ηελ πξνζθνξά ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο ηεο Κύπξνπ γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ 2010 ζηελ Κύπξν. 

 

ΙΙ. Οξγαλσηηθή Γνκή :  

 

1. Δπεθηείλεηαη ην Γηεζλέο πκβνύιην ηνπ Παγθνζκίνπ Γηθηύνπ Διιήλσλ Ιαηξώλ 

ώζηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη νη Βηνεπηζηεκνληθνί ύιινγνη θαη κεηνλνκάδεηαη 

ζε Παγθόζκην Γίθηπν Διιήλσλ Ιαηξώλ θαη Βηνεπηζηεκόλσλ. 

  

2. πζηήλεηαη λέα Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Παγθνζκίνπ Γηθηύνπ Διιήλσλ 

Ιαηξώλ θαη Βηνεπηζηεκόλσλ, απνηεινύκελε από ηνπο ππνγξάθνληεο.  

Νένο πξόεδξνο θαη επηθεθαιήο ηνπ Γηθηύνπ γηα ηα επόκελα δύν έηε εμειέγε 

νκόθσλα ν Γξ. πύξνο Μεδίηεο [Νέα Τόξθε] . 

Απώηεξνο ζθνπόο είλαη ε αλά δηεηία ελαιιαγή ζηελ πξνεδξία από εθπξνζώπνπο 

πξνεξρνκέλνπο από δηαθνξεηηθέο επείξνπο. 

Δπραξηζηνύκε ηνλ απεξρόκελν πξόεδξν ηνπ Γηθηύνπ Γξ. Γεώξγην Νηάγγα γηα ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ ίδξπζε ηνπ Γηθηύνπ θαη ηελ παγίσζε ησλ δξάζεώλ ηνπ θαη 

ηνπ απνλέκνπκε ηνλ ηηκεηηθό ηίηιν ηνπ επηηίκνπ πξνέδξνπ.  

  

Οη Έιιελεο Ιαηξνί θαη Βηνεπηζηήκνλεο ηνπ Δμσηεξηθνύ  

  

Δθθξάδνπλ ηηο επραξηζηίεο ηνπο ζηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε γηα ηε επηηπρή 

δηνξγάλσζε ζην Λαγνλήζη ηνπ 3
νπ

 πλεδξίνπ ηνπ Παγθνζκίνπ Γηθηύνπ ησλ 

Διιήλσλ Ιαηξώλ θαη Βηνεπηζηεκόλσλ,  

Υαηξεηίδνπλ, ηε ζπλέρεηα ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Έιιελα Τπνπξγνύ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θ. Γεκήηξε Αβξακόπνπινπ, θαη ηε ζπλερή 

αληαπόθξηζε ηνπ Κππξίνπ Τπνπξγνύ Τγείαο, Γξνο. Υξήζηνπ Παηζαιίδε νη 

νπνίνη έρνπλ νκόθσλα αλαθεξπρζεί HONORARY FELLOWS ηνπ Παγθόζκηνπ 

Γηθηύνπ Διιήλσλ Ιαηξώλ θαη Βηνεπηζηεκόλσλ δηα βίνπ.  

Γηαθεξύζζνπλ όηη κε ηελ ζεκεξηλή πξάμε, αλνίγεηαη έλα λέν θεθάιαην γηα ηνλ 

Οηθνπκεληθό Διιεληζκό θαη ηνπο Έιιελεο ηαηξνύο θαη βηνεπηζηήκνλεο ηεο 

Γηαζπνξάο, γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ ηεο ηαηξηθήο θαη 

βηνεπηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

 

 Δπραξηζηνύκε γηα ηελ έσο ηώξα νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ ζπλεδξίσλ ηνπ 

Γηθηύνπ από ηα Τπνπξγεία Τγείαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κύπξνπ. Γηα ηελ 
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πεξαηηέξσ επόδσζε ησλ ζηόρσλ ηνπ Γηθηύνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εηήζηα 

θξαηηθή ρνξεγία €100.000 [εθαηό ρηιηάδσλ ΔΤΡΩ]. 

 

 

 

 

Λαγονήσι, 5 Σεπτεμβρίου 2009 
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