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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απαιτεί την παρουσία του στη
Βουλή κατά την συζήτηση του Νοµοσχεδίου για το Πανεπιστήµιο Δυτικής

Αττικής

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτημα, προκειμένου εκπρόσωποί μας να
ενημερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και την Πολιτική Ηγεσία, κατά
την ακρόαση των φορέων στη συζήτηση επί του Νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιμά ότι οι Βουλευτές όλων των κομμάτων της Βουλής
πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με το ζήτημα της εξομοίωσης των παλιών πτυχίων (Πτυχιούχων των
Ελληνικών ιδρυµάτων), το οποίο είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Επίσης, ο Σύλλογος επιθυμεί να ενημερώσει τη Βουλή σχετικά με την αναγκαιότητα να ρυθμισθεί το πιθανό
αίτημα για την αυτόματη αναγνώριση και την εξομοίωση των πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήμια
του εξωτερικού με τα πτυχία των νέων πτυχιούχων σαν Π.Ε, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και
αντιστοίχιση του πτυχίου τους σαν Τ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήμιο προτείνεται από το σχέδιο νόμου του
υπουργείου Παιδείας να είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις θέσεις του Π.Σ.Φ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε: ‘’Θεωρούμε εύλογες και σοβαρές τις
ανησυχίες και τις ενστάσεις μας, ζητήσαμε να παρευρεθούμε στην επιτροπή μορφωτικών
υποθέσεων, προκειμένου να καταθέσουμε τις απόψεις μας, κατά την συζήτηση για του Νομοσχεδίου:
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» για τα ζητήματα που θα προκύψουν από
το όλο εγχείρηµα’’.
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Φυσικοθεραπευτές: Ζητούν να είναι παρόντες στη συζήτηση για το σ/ν του
Παν. Δυτικής Αττικής

Την παρουσία  του στη Βουλή κατά  την συζήτηση του Νοµοσχεδίου για  το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής, απαιτεί και διεκδικεί, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Ειδικότερα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, προκειµένου εκπρόσωποι του
Συλλόγου, να ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και την Πολιτική
Ηγεσία, κατά την ακρόαση των φορέων στη συζήτηση επί του Νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας
«Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιµά ότι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων της Βουλής
πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της εξοµοίωσης των παλιών πτυχίων (Πτυχιούχων των
Ελληνικών ιδρυµάτων), το οποίο είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.

Επίσης, ο Σύλλογος επιθυµεί να ενηµερώσει τη Βουλή σχετικά µε την αναγκαιότητα να ρυθµισθεί το πιθανό
αίτηµα για την αυτόµατη αναγνώριση και την εξοµοίωση των πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήµια
του εξωτερικού µε τα πτυχία των νέων πτυχιούχων σαν Π.Ε, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και
αντιστοίχιση του πτυχίου τους σαν Τ.Ε.

Υπενθυµίζεται ότι το Τµήµα  Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήµιο προτείνεται από το σχέδιο
νόµου του υπουργείου Παιδείας να  είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις θέσεις
του Π.Σ.Φ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε: ‘’Θεωρούµε εύλογες και σοβαρές τις ανησυχίες και
τις ενστάσεις µας, ζητήσαµε να παρευρεθούµε στην επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων, προκειµένου να
καταθέσουµε τις απόψεις µας, κατά την συζήτηση για του Νοµοσχεδίου: «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και λοιπές διατάξεις» για τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το όλο εγχείρηµα’’.

Διαβάστε ακόµη:
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Φυσικοθεραπευτές: Ζητούν να είναι παρόντες στη συζήτηση για το σ/ν του
Παν. Δυτικής Αττικής

Την παρουσία  του στη Βουλή κατά  την συζήτηση του Νοµοσχεδίου για  το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής, απαιτεί και διεκδικεί, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Ειδικότερα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, προκειµένου εκπρόσωποι του
Συλλόγου, να ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και την Πολιτική
Ηγεσία, κατά την ακρόαση των φορέων στη συζήτηση επί του Νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας
«Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιµά ότι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων της Βουλής
πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της εξοµοίωσης των παλιών πτυχίων (Πτυχιούχων των
Ελληνικών ιδρυµάτων), το οποίο είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.

Επίσης, ο Σύλλογος επιθυµεί να ενηµερώσει τη Βουλή σχετικά µε την αναγκαιότητα να ρυθµισθεί το πιθανό
αίτηµα για την αυτόµατη αναγνώριση και την εξοµοίωση των πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήµια
του εξωτερικού µε τα πτυχία των νέων πτυχιούχων σαν Π.Ε, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και
αντιστοίχιση του πτυχίου τους σαν Τ.Ε.

Υπενθυµίζεται ότι το Τµήµα  Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήµιο προτείνεται από το σχέδιο
νόµου του υπουργείου Παιδείας να  είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις θέσεις
του Π.Σ.Φ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε: ‘’Θεωρούµε εύλογες και σοβαρές τις ανησυχίες και
τις ενστάσεις µας, ζητήσαµε να παρευρεθούµε στην επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων, προκειµένου να
καταθέσουµε τις απόψεις µας, κατά την συζήτηση για του Νοµοσχεδίου: «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και λοιπές διατάξεις» για τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το όλο εγχείρηµα’’.

Πηγή

http://newsone.gr/ugeia/1684665-fisikotherapeutes-zitoun-na-inai-parontes-sti-sizitisi-gia-to-s-n-tou-pan-ditikis-attikis


http://www.wifinews.gr/

 Publication date: 17/01/2018 20:21

 Alexa ranking (Greece): 1583

 http://www.wifinews.gr/ngine/post/475315/fusiko8erapeutes-zitoun-na-einai-paron...

Φυσικοθεραπευτές: Ζητούν να είναι παρόντες στη συζήτηση για το σ/ν του
Παν. Δυτικής Αττικής

Την παρουσία του στη Βουλή κατά την συζήτηση του Νοµοσχεδίου για το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής,
απαιτεί και διεκδικεί, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Μοιραστείτε:
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Προϋπολογισµός ΕΟΠΥΥ: Συγγνώµη, λάθος! – Διορθώσεις του υπουργείου
Αίρονται οι πρόσθετες περικοπές 20% µετά τη δέσµευση καταβολής εισφορών από τον ΕΦΚΑ

Επιστροφή στην …µνηµονιακή κανονικότητα  φέρνει η νεώτερη απόφαση για  την κατανοµή
του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ για  το 2018.

Προφανώς, η απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού να  περικόψει ακόµη περισσότερο τις δαπάνες
κατά  20% ανά τοµέα διαπιστώθηκε πως δεν είναι λειτουργική, (σχετικό ρεπορτάζ Healthmag, εδώ) µε
αποτέλεσµα η εγκριτική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, να επαναφέρει
τις πιστώσεις στα  περσινά  επίπεδα  για τους παρόχους του Οργανισµού, παρότι η επιχορήγηση φέτος
είναι δραστικά µειωµένη – κατά 200 εκ. ευρώ και πλέον – και αναµένεται να συµπληρωθούν τα
απαιτούµενα ποσά από τις εισφορές που θα καταβάλλει στον ΕΟΠΥΥ, ο ΕΦΚΑ.

Η νέα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, προβλέπει διαχωρισµό του έτους ανά  εξάµηνο,
ορίζοντας νέα επιτρεπόµενα όρια δαπάνης σε επίπεδο έτους και εξαµήνων.

Έτσι, το σύνολο των Κλειστών Προϋπολογισµών ορίζεται σε 1,343 δισ. ευρώ µε εξαµηνιαίο όριο
δαπάνης τα 671,5 εκ. ευρώ, και το σύνολο του Ετήσιου Προϋπολογισµού για  το σύνολο των
δαπανών υγείας φθάνει το 1,525 δισ. ευρώ που ανά εξάµηνο επιµερίζεται σε 762,5 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά ανά κατηγορία παρόχων, τα νέα – διορθωµένα-  όρια  δαπανών, προβλέπονται έχουν ως
εξής:

Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών 265 εκ. ευρώ, που επιµερίζονται σε 175 εκ. ευρώ για
νοσήλια, 40 εκ. ευρώ για νοσήλια ειδικών επεµβάσεων, από 14,5 εκ. ευρώ για ΜΕΘ και ΜΕΝ Νεογνών
και 21 εκ ευρώ για ακτινοθεραπεία.
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης κλειστής περίθαλψης 54 εκ. ευρώ
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης ανοικτής περίθαλψης 6 εκ. ευρώ
Ψυχιατρικές κλινικές 50 εκ. ευρώ
Φορείς υποστήριξης αναπηρίας 47 εκ. ευρώ
Διαγνωστικά  κέντρα  350 εκ. ευρώ τα οποία επιµερίζονται σε 200 εκ. ευρώ για εξετάσεις
βιολογικών υλικών, 3 εκ. ευρώ για ακτινογραφίες, από 7 εκ. ευρώ για ψηφιακές µαστογραφίες και
µέτρηση οστικής πυκνότητας, 76 εκ. ευρώ για αξονικές και µαγνητικές τοµογραφίες, 29 εκ. ευρώ για
υπερηχογραφήµατα, 8 εκ. ευρώ για σπινθηρογραφήµατα, 2,6 εκ. ευρώ για PET/CT, 6,9 εκ. ευρώ για
διαγνωστικά ραδιοφάρµακα και άλλα 10,5 εκ. ευρώ για λοιπές πράξεις.
Φυσικοθεραπείες 70 εκ. ευρώ
Ιατρικές υπηρεσίες 104 εκ. ευρώ
Υπηρεσίες αιµοκάθαρσης 140 εκ. ευρώ,
Συµπληρώµατα  ειδικής διατροφής 20 εκ. ευρώ,
Υγειονοµικό υλικό 194 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα υλικά διαβήτη 60 εκ. ευρώ,
Πρόσθετη περίθαλψη 43 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά, το πλήρες κείµενο της απόφασης επισυνάπτεται εδώ.
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Σχετικά µε την συζήτηση για το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής στη Βουλή
Σχετικά  µε την συζήτηση για  το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής στη Βουλή

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιµά  ότι οι
Βουλευτές όλων των κοµµάτων της Βουλής πρέπει να  γνωρίζουν σχετικά  µε το ζήτηµα  της
εξοµοίωσης των παλιών πτυχίων.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, ‘’προκειµένου εκπρόσωποί µας να
ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και την Πολιτική Ηγεσία, κατά την
ακρόαση των φορέων στη συζήτηση επί του Νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιµά ότι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων της Βουλής
πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της εξοµοίωσης των παλιών πτυχίων (Πτυχιούχων των
Ελληνικών ιδρυµάτων), το οποίο είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.

Διαβάστε ακόµη: Καταλήψεις Σχολών του ΤΕΙ Αθηνών - Τι αποφάσισαν!

Επίσης, ο Σύλλογος επιθυµεί να ενηµερώσει τη Βουλή σχετικά µε την αναγκαιότητα να ρυθµισθεί το πιθανό
αίτηµα για την αυτόµατη αναγνώριση και την εξοµοίωση των πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήµια
του εξωτερικού µε τα πτυχία των νέων πτυχιούχων σαν Π.Ε, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και
αντιστοίχιση του πτυχίου τους σαν Τ.Ε.

Υπενθυµίζεται ότι το Τµήµα Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήµιο προτείνεται από το σχέδιο νόµου του
υπουργείου Παιδείας να είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις θέσεις του Π.Σ.Φ.’’

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε: ‘’Θεωρούµε εύλογες και σοβαρές τις ανησυχίες και τις
ενστάσεις µας, ζητήσαµε να παρευρεθούµε στην επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων, προκειµένου να
καταθέσουµε τις απόψεις µας, κατά την συζήτηση για του Νοµοσχεδίου: «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και λοιπές διατάξεις» για τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το όλο εγχείρηµα’’.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Ανησυχίες για το Νοµοσχέδιο
ίδρυσης Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα , προκειµένου εκπρόσωποί
µας να  ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και την
Πολιτική Ηγεσία , κατά  την ακρόαση των φορέων στη συζήτηση επί του Νοµοσχεδίου του
υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιµά ότι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων της Βουλής
πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της εξοµοίωσης των παλιών πτυχίων (Πτυχιούχων των
Ελληνικών ιδρυµάτων), το οποίο είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.

Επίσης, ο Σύλλογος επιθυµεί να  ενηµερώσει τη Βουλή σχετικά  µε την αναγκαιότητα  να
ρυθµισθεί το πιθανό αίτηµα  για  την αυτόµατη αναγνώριση και την εξοµοίωση των πτυχίων
των αποφοίτων από Πανεπιστήµια  του εξωτερικού µε τα  πτυχία  των νέων πτυχιούχων σαν
Π.Ε, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και αντιστοίχιση του πτυχίου τους σαν Τ.Ε.
Υπενθυµίζεται ότι το Τµήµα  Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήµιο προτείνεται από το
σχέδιο νόµου του υπουργείου Παιδείας να  είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις
θέσεις του Π.Σ.Φ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε: ‘’Θεωρούµε εύλογες και σοβαρές τις ανησυχίες και
τις ενστάσεις µας, ζητήσαµε να παρευρεθούµε στην επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων, προκειµένου να
καταθέσουµε τις απόψεις µας, κατά την συζήτηση για του Νοµοσχεδίου: «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και λοιπές διατάξεις» για τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το όλο εγχείρηµα’’.

Σχετικά ...

Πέρασε το πολυνοµοσχέδιο µε 154 "Ναι" από τη Βουλή

Ένταση προκλήθηκε για το πολυνοµοσχέδιο έξω από τη Βουλή (pics)

https://www.patrasevents.gr/article/326478-panellinios-sillogos-fisikotherapeuton-anisixies-gia-to-nomosxedio-idrisis-panepistimiou-ditikis-attikis
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Παρουσία φυσικοθεραπευτών η συζήτηση για το πανεπιστήµιο Δ.Αττικής

Παρουσία φυσικοθεραπευτών η συζήτηση
για το πανεπιστήµιο Δ.Αττικής

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, προκειµένου εκπρόσωποί του να
ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά την ακρόαση των φορέων
στη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας µε θέµα «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο ΠΣΦ εκτιµά ότι οι βουλευτές όλων των κοµµάτων πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της
εξοµοίωσης των πτυχίων και µε την αναγκαιότητα να ρυθµιστεί το πιθανό αίτηµα για την αυτόµατη
αναγνώριση και εξοµοίωση των πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήµια του εξωτερικού µε τα
πτυχία των νέων πτυχιούχων σαν ΠΕ, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και αντιστοίχιση του πτυχίου
τους σαν ΤΕ.

Υπενθυµίζεται ότι το Τµήµα Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήµιο προτείνεται από το σχέδιο νόµου
του υπουργείου Παιδείας να είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις θέσεις του ΠΣΦ.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης εξηγεί ότι «ζητήσαµε να παρευρεθούµε στην επιτροπή
µορφωτικών υποθέσεων, προκειµένου να καταθέσουµε τις απόψεις µας, κατά την συζήτηση για του
νοµοσχεδίου για τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το όλο εγχείρηµα».
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Παρουσία φυσικοθεραπευτών η συζήτηση για το πανεπιστήµιο Δ.Αττικής
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, προκειµένου εκπρόσωποί του να
ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά την ακρόαση των φορέων
στη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας µε θέµα «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο ΠΣΦ εκτιµά ότι οι βουλευτές όλων των κοµµάτων πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της
εξοµοίωσης των πτυχίων και µε την αναγκαιότητα να ρυθµιστεί το πιθανό αίτηµα για την αυτόµατη
αναγνώριση και εξοµοίωση των πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήµια του εξωτερικού µε τα πτυχία
των νέων πτυχιούχων σαν ΠΕ, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και αντιστοίχιση του πτυχίου τους σαν ΤΕ.

Υπενθυµίζεται ότι το Τµήµα Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήµιο προτείνεται από το σχέδιο νόµου του
υπουργείου Παιδείας να είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις θέσεις του ΠΣΦ.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυµπερίδης εξηγεί ότι «ζητήσαµε να παρευρεθούµε στην επιτροπή
µορφωτικών υποθέσεων, προκειµένου να καταθέσουµε τις απόψεις µας, κατά την συζήτηση για του
νοµοσχεδίου για τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το όλο εγχείρηµα».
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Παρουσία φυσικοθεραπευτών η συζήτηση για το πανεπιστήµιο Δ.Αττικής

Παρουσία φυσικοθεραπευτών η συζήτηση
για το πανεπιστήµιο Δ.Αττικής
Πολιτική

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, προκειµένου εκπρόσωποί του να
ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά την ακρόαση των φορέων
στη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας µε θέµα «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Δείτε περισσότερα: in.gr
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Ο ΠΣΦ απαιτεί την παρουσία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση του
Νοµοσχεδίου για το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιµά ότι οι Βουλευτές όλων
των κοµµάτων της Βουλής πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της
εξοµοίωσης των παλιών πτυχίων.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, ‘’προκειµένου εκπρόσωποί µας να
ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και την Πολιτική Ηγεσία, κατά την
ακρόαση των φορέων στη συζήτηση επί του Νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιµά ότι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων της Βουλής
πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της εξοµοίωσης των παλιών πτυχίων (Πτυχιούχων των
Ελληνικών ιδρυµάτων), το οποίο είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.

Επίσης, ο Σύλλογος επιθυµεί να ενηµερώσει τη Βουλή σχετικά µε την αναγκαιότητα να ρυθµισθεί το πιθανό
αίτηµα για την αυτόµατη αναγνώριση και την εξοµοίωση των πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήµια
του εξωτερικού µε τα πτυχία των νέων πτυχιούχων σαν Π.Ε, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και
αντιστοίχιση του πτυχίου τους σαν Τ.Ε.

Υπενθυµίζεται ότι το Τµήµα Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήµιο προτείνεται από το σχέδιο νόµου του
υπουργείου Παιδείας να είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις θέσεις του Π.Σ.Φ.’’

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε: ‘’Θεωρούµε εύλογες και σοβαρές τις ανησυχίες και τις
ενστάσεις µας, ζητήσαµε να παρευρεθούµε στην επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων, προκειµένου να
καταθέσουµε τις απόψεις µας, κατά την συζήτηση για του Νοµοσχεδίου: «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και λοιπές διατάξεις» για τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το όλο εγχείρηµα’’.
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Φυσικοθεραπευτές: Ζητούν να µιλήσουν στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων

Στη συζήτηση επί του Νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, προκειµένου εκπρόσωποί µας να
ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και την Πολιτική Ηγεσία, κατά την
ακρόαση των φορέων στη συζήτηση επί του Νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιµά ότι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων της Βουλής
πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της εξοµοίωσης των παλιών πτυχίων (Πτυχιούχων των
Ελληνικών ιδρυµάτων), το οποίο είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.

 

Επίσης, ο Σύλλογος επιθυµεί να ενηµερώσει τη Βουλή σχετικά µε την αναγκαιότητα να ρυθµισθεί το πιθανό
αίτηµα για την αυτόµατη αναγνώριση και την εξοµοίωση των πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήµια
του εξωτερικού µε τα πτυχία των νέων πτυχιούχων σαν Π.Ε, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και
αντιστοίχιση του πτυχίου τους σαν Τ.Ε.
Υπενθυµίζεται ότι το Τµήµα Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήµιο προτείνεται από το σχέδιο νόµου του
υπουργείου Παιδείας να είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις θέσεις του Π.Σ.Φ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε: ‘’Θεωρούµε εύλογες και σοβαρές τις ανησυχίες και τις
ενστάσεις µας, ζητήσαµε να παρευρεθούµε στην επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων, προκειµένου να
καταθέσουµε τις απόψεις µας, κατά την συζήτηση για του Νοµοσχεδίου: «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και λοιπές διατάξεις» για τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το όλο εγχείρηµα’’.
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Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Πρέπει να µιλήσουµε στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Τα µέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ζητούν να παραστούν στην συζήτηση που θα
διεξαχθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το νοµοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας και
το οποίο προβλέπει τη σύσταση πανεπιστηµιακής σχολής φυσικοθεραπευτών.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, προκειµένου εκπρόσωποί µας να
ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και την πολιτική ηγεσία κατά την
ακρόαση των φορέων στη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιµά ότι οι βουλευτές όλων των κοµµάτων της Βουλής
πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της εξοµοίωσης των παλιών πτυχίων (Πτυχιούχων των
Ελληνικών ιδρυµάτων), το οποίο είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.

Επίσης, ο σύλλογος επιθυµεί να ενηµερώσει τη Βουλή σχετικά µε την αναγκαιότητα να ρυθµισθεί το πιθανό
αίτηµα για την αυτόµατη αναγνώριση και την εξοµοίωση των πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήµια
του εξωτερικού µε τα πτυχία των νέων πτυχιούχων σαν Π.Ε, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και
αντιστοίχιση του πτυχίου τους σαν Τ.Ε.

Υπενθυµίζεται ότι το Τµήµα Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήµιο προτείνεται από το σχέδιο νόµου του
υπουργείου Παιδείας να είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις θέσεις του Π.Σ.Φ.

"Θεωρούµε εύλογες και σοβαρές τις ανησυχίες και τις ενστάσεις µας, ζητήσαµε να παρευρεθούµε στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, προκειµένου να καταθέσουµε τις απόψεις µας, κατά την συζήτηση για
του νοµοσχεδίου: «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» για τα ζητήµατα που θα
προκύψουν από το όλο εγχείρηµα".
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in.gr: Παρουσία φυσικοθεραπευτών η συζήτηση για το πανεπιστήµιο Δ.Αττικής
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, προκειµένου εκπρόσωποί του να
ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά την ακρόαση των φορέων
στη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας µε θέµα «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και λοιπές διατάξεις».
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Να παραστεί στη Βουλή απαιτεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
στη συζήτηση για το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) εξεδόθη την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου η εξής
ανακοίνωση:

"Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα, προκειµένου
εκπρόσωποί µας να ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής και την Πολιτική Ηγεσία, κατά την ακρόαση των φορέων στη συζήτηση επί του
Νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και
λοιπές διατάξεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιμά ότι οι Βουλευτές όλων των
κομμάτων της Βουλής πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με το ζήτημα της εξομοίωσης των
παλιών πτυχίων (Πτυχιούχων των Ελληνικών ιδρυμάτων), το οποίο είναι ένα πρόβλημα
που πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Επίσης, ο Σύλλογος επιθυμεί να ενημερώσει τη Βουλή σχετικά με την αναγκαιότητα να
ρυθμισθεί το πιθανό αίτημα για την αυτόματη αναγνώριση και την εξομοίωση των
πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα πτυχία των νέων
πτυχιούχων σαν Π.Ε, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και αντιστοίχιση του πτυχίου
τους σαν Τ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήμιο προτείνεται από
το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας να είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο
ικανοποιεί τις θέσεις του Π.Σ.Φ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε: ‘’Θεωρούμε εύλογες και
σοβαρές τις ανησυχίες και τις ενστάσεις μας, ζητήσαμε να παρευρεθούμε στην
επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων, προκειμένου να καταθέσουμε τις απόψεις μας,
κατά την συζήτηση για του Νομοσχεδίου: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και λοιπές διατάξεις» για τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το όλο εγχείρηµα’’".
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Ο ΠΣΦ απαιτεί την παρουσία του στη Βουλή κατά την συζήτηση του
Νοµοσχεδίου για το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηµα , προκειµένου εκπρόσωποί
µας να  ενηµερώσουν τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και την
Πολιτική Ηγεσία , κατά  την ακρόαση των φορέων στη συζήτηση επί του Νοµοσχεδίου του
υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκτιµά ότι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων της Βουλής
πρέπει να γνωρίζουν σχετικά µε το ζήτηµα της εξοµοίωσης των παλιών πτυχίων (Πτυχιούχων των
Ελληνικών ιδρυµάτων), το οποίο είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.

Επίσης, ο Σύλλογος επιθυµεί να ενηµερώσει τη Βουλή σχετικά µε την αναγκαιότητα να ρυθµισθεί το πιθανό
αίτηµα για την αυτόµατη αναγνώριση και την εξοµοίωση των πτυχίων των αποφοίτων από Πανεπιστήµια
του εξωτερικού µε τα πτυχία των νέων πτυχιούχων σαν Π.Ε, οι οποίοι είχαν λάβει αναγνώριση και
αντιστοίχιση του πτυχίου τους σαν Τ.Ε.

Υπενθυµίζεται ότι το Τµήµα Φυσικοθεραπείας στο νέο Πανεπιστήµιο προτείνεται από το σχέδιο νόµου του
υπουργείου Παιδείας να είναι αυτοτελές, γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις θέσεις του Π.Σ.Φ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε: ‘’Θεωρούµε εύλογες και σοβαρές τις
ανησυχίες και τις ενστάσεις µας, ζητήσαµε να παρευρεθούµε στην επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων,
προκειµένου να καταθέσουµε τις απόψεις µας, κατά την συζήτηση για του Νοµοσχεδίου: «Ίδρυση
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» για τα ζητήµατα που θα προκύψουν από το όλο
εγχείρηµα’’.
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