
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γάθα,Ν1ίΝ πλδζέκυΝ2ί1θ 

 

Online Meeting Απρ ου 2ί16 – Πρα τ ά 

 

Κυρ α  1ιήί4ή2ί16, 22μίί  

 

1. Καζπ σλδ ηα- υ Ϊ δμέΝ θΪγθπ βΝεαδΝαπκ κχάΝ βμΝα αΫθ αμ 

 

   θαλιβμΝββμ1βέΝΠαλσθ μμΝΚυ αμΝΡκ έ βμ,ΝΚυ αμΝΛκτβμ,Ν α έζβμΝ ζδ Ϊλβμέ 
δεαδκζκΰβηΫθαΝαπσθ μμΝ ΪγβμΝΚκυ κ Ϊγβμ 

 

2. θβη λυ δμΝαπσΝ κΝ έΣέ 
 

ΟΝΠλσ λκμΝ κυΝ Ν θβη λυθ δΝΰδαΝ δμΝ παφΫμΝπκυΝ έξ Νη Ν κθΝΙα λδεσΝτζζκΰκΝ γβθυθΝ(εαΝ ταΝΚκπαθΪεβ,Νπλσ λκμΝ
πδ λκπάμΝθΫπθΝδα λπθ)Ν ξ δεΪΝη Ν πέ βηβΝ υθ λΰα έαΝη αιτΝ πθΝ υκΝ υζζσΰπθέΝΠλσ δθ Ν φσ κθΝ κΝJϊσΝ δθαδΝ
πέ βηαΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκΝ πηα έκΝη Νεα α α δεσ,ΝθαΝεαθκθδ έΝηδαΝ υθΪθ β βΝΰθπλδηέαμΝη Ν κΝπλκ λ έκΝ κυΝΙ Ν

Ϊη αέΝ πέ βμΝπλκ Ϊγβε ΝθαΝαβ ά κυη Ν βθΝΪ δαΝ κυΝΙ ΝθαΝξλβ δηκπκδκτη Ναέγκυ αΝ αΝΰλαφ έαΝ κυμΝΰδαΝ βΝ δεάΝηαμΝ
ΰ θδεβΝ υθΫζ υ βΝεαδΝ υθ λδΪ δμΝ έΝ εσηβ,Ναθ αζζαΰάΝemailsΝη Ν κθΝπλσ λκΝ κυΝΙα λδεκυΝυζζκΰκυΝΠ δλαδΪ,ΝεαδΝ
ίλέ ε αδΝ Ν υθ θθσβ βΝΰδαΝ ξ δα ησΝ δ ιαΰπΰάμΝ κθΝπ δλαδαΝ βμΝ υθΪθ β βμΝθΫπθΝδα λπθΝΝ Ν υλυπβμΝ κΝ
φγδθσππλκΝβί1θΝη ΝγΫηαΝ βθΝΠλκ φυΰδεάΝελέ βΝεαδΝγ ηα αΝ βησ δαμΝυΰ έαμέ 
ΣΫζκμ,ΝγαΝπαλ υλ γ έΝκΝέ δκμΝ βθΝ ζ άΝΫθαλιβμΝ κυΝ υλππαρεκτΝ υθ λέκυΝφκδ β υθΝδα λδεάμΝ(EuRegεeΝβί1θ)Ν δμΝ
ββήζή1θΝπκυΝ δκλΰαθυθ δΝβΝώelεSIωΝ βΝΘ αζκθέεβ,Νκπκ ΝγαΝ υαβ ά δΝηααδΝ κυμΝγ ηα αΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝθΫπθΝ
δα λπθΝεαδΝφκδ β υθΝδα λδεάμέ 
 

ΟΝΣαηέαμΝ κυΝ Ν θβηΫλπ Νσ δΝΪλξδ αθΝθαΝεα αίΪζζκθ αδΝκδΝ υθ λκηΫμΝβί1θέΝ βΝεα α ΫγβεαθΝβέΝΘαΝ αζ έΝ
υπ θγτηδ βΝ αΝ ΰΰ ΰλαηηΫθαΝη ζβέΝ πέ βμΝπλκ έθ δΝθαΝ βηδκυλΰβγκτθΝwhatΥsΝappΝεαδΝViberΝΰελκυπΝσπκυΝγαΝ
πλκ εζβγκτθΝ αΝ ΰΰ ΰλαηηΫθαΝη ζβ,Νυ ΝθαΝ Ϋζθκθ αδΝ αΝπλαε δεΪΝη Ν βΝηκλφάΝβξβ δεκτΝηβθτηα κμΝΰδαΝεαζτ λβΝ
θβηΫλπ βΝ κυμ,Ν πέ βμΝθαΝ Ϋζθ αδΝεαγ ΝηάθαΝυπσΝ βΝηκλφάΝ λπ βηα κζκΰέκυΝpollΝβΝα αΫθ αΝυ ΝθαΝοβφέακυθΝ δΝ

πλκ δηκτθΝΰδαΝεαγ ΝγΫηαΝπδκΝ τεκζαΝεαδΝαυ κηα κπκδβηΫθαέΝΟζαΝαυ ΪΝπαλΪζζβζαΝη Ν δμΝ υθαθ ά δμΝ κΝSkypeέΝΣκΝ
υθ κθδ ησΝαθαζαηίΪθ δΝκΝέ δκμΝη Ν κθΝΠλσ λκέ 

 

3. Πλκ Ϋζευ βΝΝΫπθΝΜ ζυθΝ- πλκ δθση θ μΝ λα βγδεΫμ 

 

θαφΫλγβε ΝπαλαπΪθπΝππμΝγαΝ πδ δπξγ έΝηΫ πΝώelεSIωέΝ δπυγβε Ν πέ βμΝσ δΝ κΝπλκπγβ δεσΝυζδεσΝπκυΝ υξσθΝ
ε υππγ έΝθαΝη έθ δΝΰδαΝξλά βΝ Ν λΪ δμΝηαμΝ(flyers,Ναφέ μΝεζπ)έΝ πέ βμΝ ΪζγβεαθΝηβθτηα αΝ κυμΝφδζκυμΝ βμΝ
ζέ αμΝηαμΝ κΝόacebookΝαθΝγΫζκυθΝθαΝΰλαφ κτθΝ κΝύoogleύroupΝηαμΝΤΝαθΝγΫζκυθΝθαΝΰέθκυθΝ αε δεΪ ηΫζβέΝΣΫζκμΝ

ηΫ πΝ πθΝ υθ λΰα δυθΝη Νδα λδεκτμΝ υζζσΰκυμΝεΝπαλ ηίΪ πθΝηαμΝη Ν ζ έαΝ υπκυΝεαδΝαλγλκΰλαφέαΝ ΝΜΜ ΝεαδΝ βθΝ
δ κ ζέ αΝηαμΝΰδαΝ δΪφκλαΝγΫηα α,ΝγαΝπλκ ζετ κυη Ν πδπζΫκθΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝ υθα ΫζφπθΝηαμέ 
 

4. ΝΫαΝαπσΝ βΝΜ αφλα δεάΝΟηΪ α 

 

υθ ξέα αδΝβΝη Ϊφλα βΝ κυΝ ΰξ δλδ δκυΝδα λδεάμΝβγδεάμΝ κυΝWεχέΝ βθΝκηΪ αΝγαΝπλκ γ έΝκΝ α έζβμΝ ζδ Ϊλβμ,Ν
υ ΝθαΝ υθ λΪη δΝ βΝη Ϊφλα βέ 
 

5. πση θ μΝ λΪ δμΝ- δ Ϋ μΝ&Νπλκ Ϊ δμ 

 



πση θ μΝ λΪ δμΝπκυΝ ε φ σηα ΝθαΝεΪθκυη Ν δθαδΝβΝ δκλΰΪθπ βΝ βμΝ υθΪθ β βμΝθΫπθΝδα λπθΝΝ Ν υλυπβμΝ Ν
υθ λΰα έαΝη Ν κθΝΙα λδεσΝτζζκΰκΝΠ δλαδαέΝ εσηβ,ΝβΝ υηη κξάΝηαμΝ εΝθΫκυΝ κΝ θκδξ σΝΠαθ πδ άηδκΝ πλκπτλΰκυέΝ
πέ βμΝαθαηΫθκυη Ν δμΝβζΝΙκυθέκυΝ βΝγ ηα κζκΰέαΝ βμΝφΫ δθάμΝΠαΰεσ ηδαμΝΗηΫλαμΝΝΫπθΝΙα λυθΝαπσΝ βθΝWYϊτέΝ

ΣΫζκμΝΰδαΝ δμΝ1βήηή1θΝ έθαδΝπλκΰλαηηα δ ηΫθβΝπαλκυ έα βΝ λΰα έαμΝηαμΝ κΝζβoΝ ΣΗΙΟΝΠ Ν ΛΛΗΝΙΟΝΙ ΣΡΙΚΟΝ
ΤΝ ΡΙΟΝ κΝι θκ κξ έκΝϊivaniΝωaravelέΝ θ δαφΫλκθΝθαΝεαθ δΝ βθΝπαλκυ έα βΝ ε άζπ ΝκΝΣαηέαμΝ κυΝ ,ΝΚυ αμΝ
ΛκτβμέΝΣκΝ ΝγαΝεα αίΪζ δΝ βθΝΫΰΰλαφβΝ κυΝ φσ κθΝ θΝεα α έΝ υθα άΝβΝεΪζυοβΝη ΝΪζζκθΝ λκπκΝαπσΝ κθΝέ δκέ 
 

6. Συθ λγα έαΝη Ν κυμΝΙα λδεκτμΝΣυζζσγκυμΝ– θβη λυ δμ 

 

θέ1έΝΙα λδεσμΝΣτζζκγκμΝ γβθυθΝμΝ1κΝΙα λδεσΝΣυθΫ λδκΝ παγγ ζηα δεάμΝΠλαε δεάμΝ
16-1ιήζή1θ,Ν γάθαΝ- Φδζκι θέαΝ βμΝ ά δαμΝΓ θδεάμΝΣυθΫζ υ βμΝ2ί1θΝ αΝγλαφ έαΝ
κυΝΙέΣέ έ 

 

ΌππμΝπλκαθαφΫλγβε ,Ν κΝ Νίλέ ε αδΝ Ν πδεκδθπθέα,ΝγαΝεαγκλέ κυη Ν τθ κηαΝη ΪΝ κΝΠΪ ξαΝ υθΪθ β βΝη Ν κθΝΙ Ν
υ ΝθαΝπλκπγά κυη ΝσζαΝ αΝγΫηα αέΝΣυξσθΝ θβηΫλπ βΝαπσΝ κΝ1κΝΙ ΠΝ κυΝΙ ΝγαΝαεκζκυγά δέ 

 

θέ2έΝΙα λδεσμΝΣτζζκγκμΝΠ δλαδΪΝμΝ δκλγΪθπ βΝΣυθΪθ β βμΝΝΫπθΝΙα λυθΝΝέ έΝ
υλυπβμΝ2ί1θΝ κθΝΠ δλαδΪΝ 

 

θΝαθαηκθβΝ ι ζέι πθΝαπσΝ κθΝΙΠέΝ ξ δΝ αζ έΝαπσΝ ηΪμΝπλσ εζβ βΝΰδαΝ βηδκυλΰέαΝ πέ βηκυΝ ξ έκυΝ δκλΰΪθπ βμΝ
πκυΝγαΝαπκ αζ έΝ κυμΝΣκτλεκυμΝΝΫκυμΝΙα λκτμέ 
 

7. ΝΫαΝαπσΝ βθΝ υλυπβΝεαδΝ κθΝΚσ ηκ 

● Συηη κχάΝ κΝJϊσΝσewsletter 
 

υζζΫΰκθ αδΝΪλγλαΝΰδαΝ κΝ1ίκΝ τξκμέΝ θαηΫθ αδΝθαΝ αζ έΝΪλγλκΝΰδαΝ βθΝπαλΫηία βΝηαμΝ κθΝεα αυζδ ησΝπλκ φτΰπθΝ
κΝζδηΪθδΝ κυΝΠ δλαδαΝαπσΝ κθΝΚυ αΝΛκτβέ 

 

● WMA Associate Membership 

 

ΘαΝαπκ αζ έΝ ξ δεσΝ θβη λπ δεσΝemailΝΰδαΝπλσ εζβ βΝ θ δαφΫλκθ κμΝΰδαΝσ αΝθΫαΝηΫζβΝηαμΝ κΝ πδγυηκυθέ 
 

8. πση θ μΝ δ γθ έμΝ υθαθ ά δμ 

o JDN Meeting & WMA Council Meeting, 26-30 πλδζέκυ 2016, Buenos Aires, λγ θ δθά 

 

θΝγαΝ επλκ ππβγ έΝ ε έΝ κΝJϊσ-Hellas. 

 

o EJD Spring Meeting, 13-14 Μα κυ 2016, έζθδκυμ, Λδγκυαθέα 

 

ToΝJϊσ-ώellasΝΫζαί Ν πέ βηβΝπλσ εζβ βΝαπσΝ κυμΝ δκλΰαθπ ΫμΝεΝγαΝ κΝ επλκ ππά δΝ ε έΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝ έΝΘαΝ
κυη Ν δΝ ι ζέι δμ  Ϋξκυη Νη ΪΝαπσΝαυ σ,ΝαθΝγαΝεΪθκυη Ναέ β βΝ δ κξάμΝηαμΝάΝαθΝγαΝπαλαη έθκυη ΝαπζκέΝπαλα βλβ ΫμέΝ
πμΝ υαβ ά κυη Νη Ν κθΝΙ Ν ξ δεΪΝη Ν βΝγ ηα κζκΰέαΝ βμΝ υθΪθ β βμΝαυ άμΝαθΝεαθκθδ έΝβΝ υθΪθ β βΝηαμΝηααδΝ

κυμΝπλδθΝ δμΝ1βήηέ 
 

o JDS-Kuwait Launch Event, 14 May, Kuwait 

 

έξαη ΝζΪί δΝπλσ εζβ βΝαπσΝ κυμΝ υθα ΫζφκυμΝ κΝΚκυίΫδ ,Νπ σ κΝ θΝαθαηΫθ αδΝθαΝ επλκ ππβγκτη Ν ε έέ 
 

o JDN pre-WMA Meeting & 69th World Health Assembly, 21-22 Μαρκυ (24-29 Μαρκυ) 2016, 

Γ θ τβ 

 

ΣκΝεαγδ λπηΫθκΝλαθ ίκτΝ κυΝΜα κυΝ θσο δΝ βμΝ ά δαμΝ δ γθκτμΝ δΪ ε οβμΝΤΰ έαμΝ- Γ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝWώτΝ
βΝΓ θ τβέΝΣκΝJϊσ-ώellasΝγαΝ επλκ ππβγ έΝ ε έΝιαθΪΝαπσΝ κθΝΠλσ λκΝ κυΝ ,ΝκΝκπκέκμΝγαΝ δθαδΝηΫζκμΝ βμΝ

απκ κζάμΝ ε έΝ κυΝWεχέ 
 

9. ΆζζβΝγ ηα κζκγέα 

 

θΝυπάλι ΝΪζζκΝγΫηαΝπλκμΝ υαά β βέ 
 

ΛάιβΝ δμΝβγ:45. 

   


