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Αθήνα, 1 Δεκεµβρίου 2019 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

από τη συµµετοχή του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας στη Γενική Συνέ-
λευση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νέων Ιατρών (EJD), Τάρτου, Εσθονία, 

25-27 Οκτωβριου 2018. 

 Η Γενική Συνέλευση φιλοξενήθηκε 
από τον Σύλλογο Νέων Ιατρών της 
Εσθονίας, στο συνεδριακό κέντρο του 
κεντρικού ξενοδοχείου της πόλης 
Τάρτου V-Spa Hotel and Conference 
Center. Τους Έλληνες Νέους Ιατρούς 
εκπροσώπησε εκ µέρους του Δικτύου 
Ν έ ω ν Ι α τ ρ ώ ν Ε λ λ ά δ α ς , ο κ . 
Κωνσταντίνος Ροδίτης, Πρόεδρος του 
ΔΣ, ειδικευόµενος Αγγειοχειρουργός. 

1η Ηµέρα – Διεθνές Συνέδριο για τη 
Μεταπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση 

Η ηµέρα ξεκίνησε µε το διεθνές συνέδριο µεταπτυχιακής ιατρικής εκπαί-
δευσης µε τίτλο “Νέος Ιατρός στην Ευρώπη του 21ου αιώνα”, το οποίο συ-
µπεριελάµβανε 4 συνεδρίες, στις οποίες οµιλητές ήταν η Dr. Rille Pihlak 
(ES), ογκολόγος, πρώην υπεύθυνη ιατρικής εκπαίδευσης του EJD και µέλος 
ΔΣ του Συλλόγου Εσθονών Νέων Ιατρών, ο καθηγητής Prof. Simon Gregory 
(UK), γενικός ιατρός, διευθυντής και πρόεδρος τοµέα εκπαίδευσης και πρω-
τοβάθµιας υγείας του οργανισµού Health Education England (HEE) και πρόε-
δρος του Συµβουλίου του Προ-
γράµµατος Ανθρώπινου Δυνα-
µικού του Ηνωµένου Βασιλείου, 
η Dr. Jessica van der Aa (NL), 
γυναικολόγος, υποψήφια διδά-
κτωρ ιατρικής εκπαίδευσης στο 
Νοσοκοµείο OLVG του Άµστερ-
νταµ, µέλος της οµάδας εργα-
σίας του Ευρωπαϊκού προγράµ-
µατος σπουδών στην Μαιευτι 



 

κή-Γυναικολογία,   η πρόεδρος του EJD, Dr. 
Kitty Mohan (UK), ιατρός δηµόσιας υγείας και 
πρώην µέλος ΔΣ του BMA-British Medical 
Association, ο κ. Tarmo Juristo (ES), πρόε-
δρος του Εσθονικού Think Tank Praxis, η καθη-
γήτρια Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστη-
µίου του Τάρτου, Prof. Ruth Kalda, διευθύ-
ντρια του Ινστιτούτου Οικογενειακής Ιατρικής 
και Δηµόσιας Υγείας της Εσθονίας, ο καθηγη-
τής Δερµατολογίας-Αφροδισιολογίας του Πα-
νεπιστηµίου του Τάρτου, Prof. Kulli Kingo, µέ-
λος της συγκλήτου του Πανεπιστηµίου του 
Τάρτου και µέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Κλι-
νικής Ιατρικής της Ιατρικής του Σχολής, o ανα-
πληρωτής γενικός γραµµατέας Υγείας του 
Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων της Εσθο-

νίας, κ. Maris Jesse και η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου του 
Ελσίνκι Φινλανδίας Ass.Prof. Leila Niemi-Murola, αναισθησιολόγος. Σε γε-
νικές γραµµές, συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέµατα, όπως η εξασφάλιση 
ποιότητας στην ιατρική εκπαίδευση, οι αλλαγές στην µεταπτυχιακή εκπαί-
δευση των ιατρών στην Ευρώπη µέσω της UEMS και το παράδειγµα της 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας, τα αποτελέσµατα πανευρωπαϊκής έρευνας για τη 
µεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση στην Ευρώπη από το EJD, τα αποτελέσµα-
τα εκτενούς αξιολόγησης της οργάνωσης της µεταπτυχιακής ιατρικής εκπαί-
δευσης στις Βαλτικές χώρες βάσει των κανονισµών της WFME (δηµοσιευµένα 
αποτελέσµατα), ο ρόλος των δι-
δασκόντων και προϊσταµένων 
στην εκπαίδευση στην ειδικότητα, 
ο ρόλος των πανεπιστηµίων στα 
προγράµµατα σπουδών στην ειδι-
κότητα, ο ρόλος της κυβέρνησης 
και των αρµόδιων υπουργείων 
και, τέλος, το παράδειγµα της 
Φινλανδίας και ο µετασχηµατι-
σµός της ιατρικής εκπαίδευσης 
από το παραδοσιακό µοντέλο στο 
µοντέλο της «βασισµένης στις δε-
ξιότητες – competency-based» 
ιατρικής εκπαίδευσης. 



Κυρίως Γενική Συνέλευση 

1η Ηµέρα 

 Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε 
τις εργασίες της επίσηµα µε 1ο 
θέµα στην ατζέντα της, τις 
επιµέρους παρουσιάσεις µε 
εξελίξεις για τους νέους ια-
τρούς από τις χώρες-µέλη. Εν-
διαφέρον είναι πως στην Σλο-
βενία, εφαρµόζεται τελευταία 
σύστηµα συνταγογράφησης µε 
πολλούς και απαράδεκτους 
περιορισµούς για τους νέους 
ιατρούς αλλά και τους ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες ιατρούς-

εκτός συστήµατος υγείας. Επίσης, καταδικάστηκε η πρακτική περιορισµού 
εργασιακών δικαιωµάτων των νέων ιατρών, µε απαγόρευση άσκησης του 
επαγγέλµατος ως ιδιώτες, αν δεν εργασθούν υποχρεωτικά (!) 3 έως 5 έτη ως 
ειδικοί στο εθνικό σύστηµα υγείας. Σε ερώτηση των Σλοβένων για το τι ισχύ-
ει σε άλλες χώρες, απάντησαν ως εξής: Κροατία – δεν υπάρχει τέτοιος πε-
ριορισµός προς το παρόν, Τσεχία, Εσθονία, Λιθουανία, Ισπανία, Σουηδία, 
Ηνωµένο Βασίλειο – δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, Γαλλία – δεν υφίσταται 
ουσιαστικός περιορισµός, ωστόσο πλήρη δικαιώµατα ως ιδιώτης αποκτάς αν 
κάνεις επιπλέον 2 χρόνια internship, Γερµανία – περιορισµός µόνο στις δη-
µόσια χρηµατοδοτούµενες δοµές (numerus clausus), Ελλάδα – υφίστανται 
συµβάσεις µε τον ΕΟΠΥΥ, 
ωστόσο τέθηκαν υπό αµφισβή-
τηση από την ιατρική κοινότητα 
λόγω εξευτελιστικών απολα-
βών, Ιταλία – υφίστανται περι-
φερειακές συµβάσεις µε χρονι-
κό όριο τα 2-4 χρόνια, Φινλαν-
δία – παλιά υπήρχε περιορι-
σµός, τώρα όχι, Λετονία – υπο-
χρέωση εργασίας στο δηµόσιο 
για µερικά χρόνια ή υποχρέωση 
εργασίας στο δηµόσιο παράλ-
ληλα µε ιδιωτική εργασία, Ολ-
λανδία – υφίστανται κριτήρια 
«επιχειρηµατικότητας» για τους  



 

ιδιώτες ιατρούς, Πορτογαλία – 
υφίσταται προπαρασκευαστικό 
έτος “foundation year”. Το 
Ηνωµένο Βασίλειο ανέφερε 
στην παρουσίασή του, πως 
απασχολεί πολύ το θέµα των 
συµβάσεων των ειδικευοµένων 
ιατρών – αυτές υπέστησαν ανα-
θεώρηση το 2016 µε τις γνωστές 
αντιδράσεις-απεργιακές κινητο-
ποιήσεις που υποχρέωσαν την 
κυβέρνηση σε συµβιβασµό προς όφελος των νέων ιατρών. Επίσης, σχετικά 
µε τις επιπτώσεις του Brexit, ενώ έχουν γίνει κάποια βήµατα, δεν έχει επι-
τευχθεί συµφωνία ακόµη µε την ΕΕ. Τέλος, την κοινή γνώµη απασχόλησε 
πολύ η. υπόθεση της καταδίκης και διαγραφής από τα µητρώα των Ιατρών 
της παιδιάτρου Dr. Bawa Garba, µετά από ιατρικό σφάλµα που οδήγησε σε 
θάνατο παιδιατρικού ασθενούς. Η Ολλανδία στην παρουσίασή της εστίασε 
στα αποτελέσµατα εθνικής έρευνας βασισµένης σε ερωτηµατολόγιο σχετικά 
µε τις συνθήκες εργασίας και την εκπαίδευση των νέων ιατρών. Ανέφερε 
πως γίνεται προσπάθεια στην ενδυνάµωση των νέων ιατρών να γνωρίζουν 

καλά τους νόµους που διέπουν την 
άσκηση του επαγγέλµατος στη χώρα, 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
από τις συµβάσεις που είναι εν ισχύ. 
Η Εσθονία ανέφερε πως διοργάνωσε 
τελευταία ετήσια συνέδρια ειδικευο-
µένων στα µεγάλα νοσοκοµεία της 
χώρας, όπου και ενηµέρωσε πλήρως 
τους συµµετέχοντες για την ισχύουσα 
νοµοθεσία σχετικά µε τις υπερωρίες, 
τις εφηµερίες κλπ. Ως Ελλάδα, εστιά-
σαµε στα αποτελέσµατα της υπό δη-
µοσίευση έρευνάς µας «Καριέρα στην 
Ιατρική» και τα µελανά χρώµατα µε 
τα οποία οι νέοι ιατροί περιγράφουν 
τις προσδοκίες τους από την επιλογή 
του ιατρικού επαγγέλµατος στη χώρα, 
τις επιλογές για µετέπειτα καριέρα 
στην Ιατρική και τις χώρες προορι-
σµού εφόσον αποφασίσουν να εγκα 



 

ταλείψουν τη χώρα: 34% το Ηνωµένο Βασί-
λειο, 20% τη Γερµανία, 13% τη Σουηδία, 8% 
τις ΗΠΑ, 6% τη Γαλλία και 20% κάποια άλλη 
χώρα (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Κανα-
δάς, Αυστραλία, Κύπρος κ.α.). Ως λόγους 
επιλογής του τόπου εργασίας, οι Έλληνες 
νέοι ιατροί αναφέρουν: κατά 83% την ποιό-
τητα εργασιακού περιβάλλοντος, κατά 58% 
το εισόδηµα και κατά 58% τους άξιους συ-
νεργάτες-συναδέλφους. Η Ισπανία ανέφερε 
ως σηµαντικό πρόβληµα τελευταία, τη µεί-
ωση των διαθέσιµων θέσεων ειδίκευσης στη 
χώρα, µε αποτέλεσµα απόφοιτοι να µπαί-
νουν σε λίστες αναµονής, καθώς και τον 
συνεχώς αυξανόµενο αριθµό εισακτέων 
φοιτητών Ιατρικής.  

Ακολούθησε σεµινάριο επικοινωνίας-δηµοσίων σχέσεων από τον υπεύ-
θυνο Επικοινωνιών του EJD, Dr. Antanas Montvila. Περιελάµβανε τα εξής θέ-
µατα συζήτησης: 

1. Ποιες πλατφόρµες µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης χρησιµοποιούν οι νέοι ια-
τροί της χώρας σας περισσότερο; 

2. Πόσο συχνά επισκέπτεστε την ιστο-
σελίδα του EJD; 

3. Έχετε λογαριασµό χρήση στην ιστο-
σελίδα του EJD; Αν ναι, πόσο εύχρη-
στος είναι; 

4. Έχετε πρόσβαση σε κείµενα και ψη-
φίσµατα/διακηρύξεις στην ιστοσελί-
δα του EJD; 

5. Είστε ευχαριστηµένοι µε τον τρόπο 
που το EJD µοιράζεται τα διάφορα 
έγγραφα πριν τις Γενικές Συνελεύ-
σεις; Αν όχι, πιστεύετε πως η πρό-
σβαση σε αυτά πρέπει να γίνεται 
µόνο απευθείας στην ιστοσελίδα του EJD; 



6. Ποιες πληροφορίες θα ήθελαν οι νέοι ιατροί στη χώρα σας να βλέπουν 
δηµοσιευµένες στους λογαριασµούς στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
που χρησιµοποιεί το EJD; 

7. Έχει η οργάνωσή σας υπεύθυνο δηµοσίων σχέσεων/επικοινωνιών; Θα 
ενδιαφερόταν να στέλνει τακτικά νέα για να δηµοσιεύονται στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης του EJD; 

8. Τι θα σας κινητοποιούσε ώστε να µοιράζεστε τακτικά νέα από τη 
χώρα σας µε την κοινότητα του EJD; 

9. Έχετε άλλες προτάσεις βελτίωσης ή άλλα σχόλια για τις Επικοινωνίες 
του EJD; 

Στη συνέχεια, ακολούθησε Debate πάνω στο θέµα του Task Shifting, της 
εναλλαγής ρόλων µεταξύ επαγγελµατιών υγείας, δηλαδή. Αποτελεί ένα 
θέµα που προκαλεί αντιδράσεις σε πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη. Ανα-
φέρθηκε ότι το EJD διαθέτει ήδη έρευνα σχετικά µε το θέµα, που τρέχει η 
διαρκής επιτροπή Ανθρώπινου Δυναµικού. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε 
Μικρές Οµάδες Εργασίας (working groups), ώστε να συζητήσουν επιµέρους 
παραµέτρους του θέµατος: 

1. Πώς επηρεάζει η εµπλοκή µη-ιατρών στην τέλεση έργου που πριν 
εκτελούσαν µόνον ιατροί, τους ρόλους και τις ευκαιρίες εκπαίδευ-
σης των νέων ιατρών σε κάθε χώρα; 

2. Ποιες είναι οι απόψεις των ιατρικών συλλόγων/οργανώσεων νέων 
ιατρών, των νέων ιατρών κάθε χώρας και των νοµοθετών κάθε 
χώρας σχετικά µε τους ολοένα αυξανόµενους ρόλους που αναλαµ-
βάνουν µη-ιατροί; 

3. Βάσει της εµπειρίας µας ως τώρα, θα προτιµούσαµε µη-ιατροί να 
αναλάβουν περισσότερους ρόλους από αυτούς που ήδη τους επι-
τρέπεται ως τώρα (ή να ξεκινήσουν να αναλαµβάνουν ευθύς εξαρ-
χής); Ποιοι οι κίνδυνοι και τα προβλήµατα που ελλοχεύουν;  

Τα συµπεράσµατα της συζήτησης ήταν κατά πόσο το EJD πρέπει να ανα-
λάβει άλλες πρωτοβουλίες σχετικά µε το θέµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το αν 
πρέπει να ερευνηθούν και άλλες συγκεκριµένες πτυχές του θέµατος, καθώς 
και το ποια θα είναι τα επόµενα βήµατα για το Σύλλογο πάνω στο θέµα του 
Task shifting. 

Ακολούθησε η συνεδρίαση της διαρκούς επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά 
Ζητήµατα – EU/EEA Committee.  

Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες διασπάσθηκαν σε Μικρές Οµάδες Εργασί-
ας, µία για κάθε διαρκή επιτροπή του EJD. Εµείς συµµετείχαµε στη διαρκή  



 

επιτροπή Ανθρώπινου Δυ-
ναµικού – Medical Workforce 
Committee. Το θέµα συζήτησης 
ήταν το σύνδροµο επαγγελµα-
τικής εξουθένωσης – Burnout. 
Εξετάσθηκαν οι προτεραιότητες 
για το επόµενο διάστηµα. Έγινε 
συνοπτική παρουσίαση για το τι 
έχει ήδη γίνει στην οµάδα ερ-
γασίας, παρουσιάστηκαν σχετι-
κά δεδοµένα µε τη µορφή 
infographics & maps για χρήση 
από όλους µας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάστηκε σχετική ερ-
γασία που υπεβλήθη προς παρουσίαση στο ευρωπαϊκό συνέδριο European 
Association for Physicians’ Health (EAPH) Conference, καθώς και σχετικό 
άρθρο στο περιοδικό Medical Teacher που εκδίδεται από την οργάνωση 
AMEE, και τέλος έγινε αναφορά στα σχετικά ερωτηµατολόγια που θα απο-
σταλούν στις χώρες-µέλη για συλλογή δεδοµένων σχετικών µε το φαινόµενο 
σε κάθε χώρα. 

Η 1η ηµέρα έκλεισε µε ξενάγηση στην παλιά πόλη του Τάρτου, στο χώρο 
του Πανεπιστηµίου της πόλης, όπου δοκιµάσαµε ζεστά τοπικά εδέσµατα και 
ποτά της Εσθονίας (ευκαιρία να ζεσταθούµε λίγο λόγω του εξαιρετικά κρύου 
καιρού µε χιόνι!), βόλτα στο ποτάµι της πόλης και στις γέφυρές του, και τέ-
λος, δείπνο σε «πλωτό» εστιατόριο στις όχθες του ποταµού, υπό τους ήχους 
παραδοσιακής µουσική από τοπικό νεανικό συγκρότηµα. 

2η Ηµέρα 

Η 2η ηµέρα της ΓΣ ξεκίνησε µε τη συνεδρίαση των υπόλοιπων 2 διαρκών 
επιτροπών του Συλλόγου, της Επιτροπής για την Μεταπτυχιακή Εκπαίδευ-
ση (PGT) & της Επιτροπής για το Ανθρώπινο Δυναµικό (Medical 
Workforce). Παρουσιάστηκαν οι αναφορές τους προς τη ΓΣ και τα βασικά 
θέµατα που κυριάρχησαν στην καθεµία κατά το τελευταίο 6µηνο. 

Τέλος, συνεδρίασε η Ολοµέλεια της ΓΣ σε 3 διαδοχικές συνεδρίες. Κατά 
την 1η συνεδρία, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε η αναφορά της Προέδρου 
του Συλλόγου, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της προηγούµενης ΓΣ του Ζάγκρεµπ 
(Μάιος 2018) και προτεινόµενες αλλαγές στον Εσωτ. Κανονισµό του Συλλό-
γου, µε αφορµή το επερχόµενο Brexit.  



Ακολούθησε συζήτηση για τις εξελίξεις στο European Medical Mobility 
(EMM) Project που τρέχει εδώ και αρκετά χρόνια από το EJD & την EMSA. 
Παρουσιάστηκε η ανανεωµένη του µορφή µετά από τα κείµενα που έστειλαν 
όλες οι χώρες-µέλη, και πλέον είναι επισκέψιµο στην ιστοσελίδα: http://
medicalmobility.eu Τονίστηκε η σηµασία προώθησης της ιστοσελίδας στα 
µέλη µας, η τοποθέτηση συνδέσµου σε κάθε ιστοσελίδα οργάνωσης νέων ια-
τρών, παρουσίασή του σε φοιτητές ιατρικής, καθώς και το πόσο σηµαντικό 
είναι να ανανεώνονται οι παρεχόµενες πληροφορίες σε τακτική βάση. 

 Ακολούθησε η παρουσίαση των απολογισµών του υπευθύνου Επικοι-
νωνίας και του Ταµία του Συλλόγου (προϋπολογισµός για το 2019) µε κα-
τάθεση πρότασης να βρεθούν εθελοντές να εργαστούν µε καθεστώς µερικής 
απασχόλησης για το EJD σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι 
απολογισµοί των οµάδων εργασίας. Στη συνέχεια, η ΓΣ ενέκρινε οµόφωνα 
όλους τους απολογισµούς. 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέους εκπροσώ-
πους των Ευρωπαίων Νέων Ιατρών στις επιµέρους 
Επιτροπές Ιατρικών Ειδικοτήτων της European 
Union of Medical Specialists (UEMS). Ανάµεσα 
στους υποψηφίους και το µέλος του Δικτύου 
Νέων Ιατρών Ελλάδας, κα Μαρία-Ελένη Μπό-
µπου, ειδικευόµενη Παιδίατρος στο Γ.Ν. «Αγία 
Σοφία», η οποία εξελέγη για τη θέση της εκπρο-
σώπου στην διεπιστηµονική επιτροπή της Εφηβι-
κής Ιατρικής και θα εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους 
Νέους Ιατρούς από 28/10/2018 έως και τις 
27/10/2020, συµµετέχοντας στις εργασίες και συνα-
ντήσεις της σχετικής επιτροπής της UEMS. 

Ακολούθησε παρουσίαση υποψηφιότητας από την αντιπροσωπεία του 
Ηνωµένου Βασιλείου για τη διοργάνωση της επόµενης Γενικής Συνέλευσης 
στο Εδιµβούργο της Σκωτίας τον Μάιο 2019 (10-11 Μαϊου) και της Γερµανίας 
για τη διοργάνωση της µεθεπόµενης στο Βερολίνο τον Νοέµβριο 2019 (1-2 
Νοεµβρίου). Η ΓΣ αποφάσισε οµόφωνα τη διεξαγωγή και των 2 συνελεύσεων 
στις υποψήφιες πόλεις.  

Κλείνοντας τις εργασίες της, η Γενική Συνέλευση φιλοξένησε παρουσίαση 
από εκπρόσωπο του οργανισµού UEMO (European Union of General 
Practitioners), εκπρόσωπο της UEMS (European Union of Medical 
Specialists), ο οποίος αναφέρθηκε στην ίδρυσή της το 1962, τις 42 χώρες- 
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µέλη (national Medical Associations) τις οποίες έχει ως σήµερα και τις 43 
επιτροπές ειδικοτήτων (Sections) και τις 13 διεπιστηµονικές επιτροπές 
(MJCs). Επίσης ο εκπρόσωπος της Association for Medical Education in 
Europe-ΑΜΕΕ, Dr. Agostinho Sousa, EJD Medical Education Officer, αναφέρ-
θηκε στη συνεργασία µεταξύ των 2 συλλόγων σε θέµατα εκπαίδευσης, ενώ 
τέλος, ο εκπρόσωπος του World Medical Association Junior Doctors 
Network (WMA-JDN), Dr. Chukwuma Oraegbunam από τη Νιγηρία, παρουσί-
ασε πιθανούς τοµείς ανάπτυξης συνεργασίας µεταξύ WMA-JDN & EJD σε διε-
θνές επίπεδο. Επίσης, εγκρίθηκε επιστολή στήριξης προς τους νέους ια-
τρούς της Σλοβενίας σχετικά µε τις διεκδικήσεις τους σε εθνικό επίπεδο, 
ενώ εγκρίθηκε η συνέχιση της ισχύος του παρόντος ΔΣ του Συλλόγου, 
παρά τα όποια προβλήµατα προκαλεί η συζήτηση για την αποχώρηση του 
Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕΕ (η τωρινή πρόεδρος είναι από το Ηνωµένο 
Βασίλειο). 

Το βράδυ, ακολούθησε το επίσηµο δείπνο, που περιλάµβανε εκτός από 
την τελετή λήξης, ψυχαγωγικό πρόγραµµα µε Εσθονικούς παραδοσιακούς 
χορούς από τοπικό συγκρότηµα, καθώς και αναµνηστικές φωτογραφίες µε 
τις σηµαίες των αντιπροσωπειών.  

Η επόµενη Γενική Συνέλευση του EJD θα πραγµατοποιηθεί στο Εδιµβούρ-
γο τον Μάιο 2019. 


