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τθ Γ ςυηθτικθκαν τα κζματα τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ με ενθμζρωςθ 
πεπραγμζνων από τουσ προζδρουσ των διαφόρων επιτροπϊν, ειςδοχζσ νζων 
μελϊν και άλλα τυπικά κζματα. 

Αναφζρκθκε ότι τα κφρια ζςοδα τθσ ΕULAR προζρχονται από το περιοδικό και το 
ςυνζδριο. Ανακοινϊκθκε ότι κα εκδοκεί νζο περιοδικό από τθ EULAR, online και 
open, για να κατευκφνονται οι εργαςίεσ που δε γίνονται αποδεκτζσ ςτο ARD. 
Επίςθσ αναφζρκθκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ EULAR, με τα online courses, 
τα διάφορα μετεκπαιδευτικά μακιματα που οργανϊνονται και τθ δυνατότθτα 
οικονομικισ ενίςχυςθσ από τθ EULAR ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Ανακοινϊκθκε ότι κα γίνει κοινι ςυνάντθςθ EULAR - Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
ςτισ 13 Οκτωβρίου 2015. Μεταξφ των κεμάτων περιλαμβάνεται  το “mobility of 
health professionals”. 

Κατόπιν ζγιναν εκλογζσ για επόμενο Πρόεδρο (president-elect), Γενικό Γραμματζα 
και Σαμία τθσ EULAR. Για κάκε κζςθ υπιρχε μόνο ζνασ υποψιφιοσ, οπότε δεν 
υπιρχε κζμα επιλογισ. 

Ενδιαφζρουςα ςυηιτθςθ ζγινε για τισ αλλαγζσ ςτο «καταςτατικό» τθσ EULAR. Δφο 
εκπρόςωποι αςκενϊν ηιτθςαν να υπάρχει πρόβλεψθ ϊςτε να μποροφν να 
εκλζγονται –ςτθ κζςθ του Σαμία ι του Γεν. Γραμματζα – και εκπρόςωποι 
αςκενϊν. Προκλικθκε κάποια αμθχανία, κακϊσ τόςο ο Σαμίασ όςο και ο Γ.Γ. 
αποτελοφν μζλθ του Executive Committee που παίρνει τισ γενικζσ αποφάςεισ και 
τισ αποφάςεισ για τα ζςοδα τθσ EULAR (ςυνζδριο, περιοδικό). Η υποχωρθτικι 
παρζμβαςθ του κ. Κουλοφμα βοικθςε να μθν πάρει ζκταςθ το κζμα και τελικά  
εγκρίκθκε το «καταςτατικό» όπωσ είχε προτακεί. 

το περικϊριο τθσ Γ ζγινε ςυηιτθςθ με τουσ κ.κ. Cutolo και Bijlsma ςχετικά με τθν 
πρόταςθ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για μετάφραςθ τθσ νζασ ζκδοςθσ του Textbook τθσ 
EULAR. Εξθγικθκε ότι κα ιταν πολφ χριςιμο για τουσ ζλλθνεσ ρευματολόγουσ να 
υπάρχει το βιβλίο τθσ EULAR ςτθ μθτρικι μασ γλϊςςα. O κ. Bijlsma από τθν 
πλευρά του ενθμζρωςε ότι το BMJ βάςει ςυμβολαίου είναι ςυνιδιοκτιτθσ των 
εκδόςεων τθσ EULAR (περιοδικό, βιβλία κτλ) και απαιτεί να ζχει τθν απόλυτθ 
εποπτεία των εκδόςεων αυτϊν. Διαβεβαίωςε ότι θ EULAR δεν ζχει κακόλου 
οικονομικζσ απαιτιςεισ και όλα τα προβλιματα πθγάηουν από τθ ςφμβαςθ με το 
BMJ. Ζτςι δεν ζμεινε κανζνα περικϊριο για περαιτζρω βελτιωμζνθ πρόταςθ. 
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