ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σκοπός : Η εκπροσώπηση, μέσω μιας 3μελους επιτροπής, θεμάτων (εκπαιδευτικών και μη)
των ειδικευομένων ιατρών ρευματολογίας στο ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Η περαιτέρω προώθηση
των θεμάτων θα γίνεται μετά από ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.
H επιτροπή θα συγκεντρώνει προβλήματα, αιτήματα, ανησυχίες των ειδικευομένων τα
οποία μέσω αυτής θα διαβιβάζονται στο ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.
Η διάρκεια της επιτροπής θα είναι 2ετής / εκλογές σε κάθε Πανελλήνιο συνέδριο
Επίσης, θα μπορεί κατά περίπτωση να προσκαλείται και να παραβρίσκεται σε ΔΣ της ΕΡΕΕΠΕΡΕ - εκδηλώσεις – συνέδρια της Εταιρίας.

Σύσταση: 3μελής επιτροπή
Επειδή το καταστατικό της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ δεν προβλέπει ακόμα κάτι σχετικό, η λειτουργία της
επιτροπής θα είναι άτυπη και θα ισχύουν τα παρακάτω για την εκλογή της:






ο ένας τουλάχιστον της επιτροπής θα πρέπει να είναι από την περιοχή της
Αθήνας, ώστε εύκολα να μπορεί να έρχεται σε επαφή με το ΔΣ ή με καταστάσεις
που απαιτούν άμεσα την παρουσία της
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:
o είναι εγγεγραμμένα επικουρικά μέλη
o έχουν κάνει 1 τουλάχιστον χρόνο ειδικότητας (ώστε να έχουν κάποια
επαφή με το χώρο)
o και να τους απομένει τουλάχιστον ακόμη 1 χρόνος ειδικότητας (ώστε αυτό
το ελάχιστο διάστημα να έχουν το χρόνο να προσφέρουν)
σε περίπτωση που κάποιος από την 3μελή επιτροπή εξαντλήσει την 4ετία
ειδικότητας, αντικαθίσταται αυτόματα από τον 1ο επιλαχόντα

Εκλογή 3μελούς επιτροπής :




δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι ειδικευόμενοι Ρευματολογίας
στην Ελλάδα, μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
1 μήνα πριν, η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θα έχει ενημερώσει τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά κέντρα
για την έναρξη των διαδικασιών
Μετά από προσωπικές εισηγήσεις και συζήτηση κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου
Συνεδρίου (μέρα, ώρα και χώρος, θα ανακοινώνονται) ακολουθούν: α) κατάθεση
υποψηφιοτήτων β) εκλογές με μυστική ψηφοφορία, με δικαίωμα ψήφου μόνον
από τους παρόντες ειδικευόμενους που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι




ανάδειξη 3μελους επιτροπής με τους 3 που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους
και 3 αναπληρωματικούς
μεταξύ των 3 εκλεγέντων, ανάδειξη βασικού εκπροσώπου (πρόεδρος)

ΔΡΑΣΗ
Η 3μελης επιτροπή θα πρέπει να έχει τα mails όλων των ειδικευομένων ώστε να μπορεί να
δημοσιοποιεί τις εισηγήσεις-αποφάσεις της
Όλοι οι ειδικευόμενοι λαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας της 3μελους και αποστέλλουν
αιτήσεις – σκέψεις – προβλήματα
Τα αιτήματα της επιτροπής διαβιβάζονται στο ΔΣ για συζήτηση – αποφάσεις
Η 3μελής θα πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση του πεδίου ενημέρωσης (Ζητήματα
ειδικευομένων) στο site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Η επικοινωνία κυρίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
Διαβούλευση μέσω του site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Έκτακτες συνεδριάσεις μέσω skype όταν χρειάζεται
Τακτικές συνεδριάσεις, στα πλαίσια των συνεδρίων (Διαπανεπιστημιακά, Πανελλήνιο,
Εαρινές, Μετεκπαιδευτικά)

