Κατά την διάρκεια του ECMP2014 οργανώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΙΕ αποτελούμενης από τους:
1. Γεωργολοπούλου Βίκυ
2. Ζογλοπίτου Λυδία
3. Καγάδη Γιώργο
4. Μακρίδου Άννα
5. Μανέτου Αγγελική
6. Μελίδη Χρήστο
7. Μπαλούγια Χάρη
8. Παρασκευοπούλου Χρύσα
9. Σπύρου Σπύρο
10. Τσαπάκη Βάνια
Η Μακρίδου Άννα είναι η συντονίστρια της επιτροπής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΦΙΕ και η Μανέτου
Αγγελική η Γραμματέας της Επιτροπής.
Η επικοινωνία των μελών θα γίνεται κυρίως μέσω email και συνεδρίαση 1-2 φορές το χρόνο σε ΓΣ
της ΕΦΙΕ.
Συζητήθηκαν ο ρόλος και οι δουλειές της επιτροπής και συστάθηκαν ομάδες εργασίας με
συγκεκριμένο αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα όπου ήταν αναγκαίο.
Όλα τα αποτελέσματα των ομάδων θα εγκρίνονται από την ολομέλεια και θα υποβάλλονται στο ΔΣ
της ΕΦΙΕ.
1. Δημιουργία έγγραφης αναφοράς για την Εκπαίδευση του Φυσικού Ιατρικής και του
Εμπειρογνώμονα Ιατρικής Φυσικής σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες και
παράθεση των προγραμμάτων εκπαίδευσης άλλων Ευρωπαϊκών κρατών.
2. Ευρωπαϊκή Επαγγελματική κάρτα, Παρακολούθηση εξελίξεων
3. Προετοιμασία Registration scheme και κατάθεση στην EFOMP
4. Επαφές με ευρωβουλευτές,
5. Επαφές με αντίστοιχες επιτροπές ή Ενώσεις Φυσικών Ιατρικής άλλων κρατών
6. Επαφή με την CEDEFOP, Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την πρακτική άσκηση που εδρεύει στην
Θεσσαλονίκη.
Παρακαλούνται μέλη της ΕΦΙΕ, που έχουν πληροφορίες, ή γνωριμίες σχετικές με τα παραπάνω
θέματα να βοηθήσουν τα μέλη της επιτροπής στο έργο τους.
Mέχρι την 20/10/2015 τα μέλη της επιτροπής ασχολήθηκαν συγκεκριμένα:
1. Γεωργολοπούλου Βίκυ, με την σύνταξη του Registration Scheme της ΕΦΙΕ για να υποβληθεί
στην EFOMP
2. Ζογλοπίτου Λυδία, με την συλλογή πληροφοριών για τα Registration Scheme των άλλων
ΝΜΟ της EFOMP για να ενισχύσουμε την επιχειρηματολογία μας στο Υ.Υ και στο ΚΕΣΥ
3. Μακρίδου Άννα, συντονισμό της ομάδας, επαφή με EFOMP/EU Matters
4. Μανέτου Αγγελική, με συλλογή πληροφοριών/ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή
Επαγγελματική κάρτα
5. Μελίδης Χρήστος, με συλλογή πληροφοριών/ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετικά με διαγωνισμούς για εναρμόνιση των κρατων μελών με νέα BSS/EURATOM
6. Μπαλούγιας Χάρης, με την επαφή με CEDEFOP, Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την πρακτική
άσκηση και εκπαίδευση.
7. Σπύρου Σπύρο με την συλλογή πλροφορών για επιδότηση της πρακτικής άσκησης και
σχετικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα
8. Τσαπάκη Βάνια, συντονισμό, ενημέρωση ΔΣ της ΕΦΙΕ.

