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Συνάντηση του Κων. Μαραβέγια με τον Αγγ. Συρίγο για τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων ΑΤΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελο Συρίγο, είχε την Τρίτη ο
βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, για το θέμα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων. Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών και
την Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας, ο κ.
Μαραβέγιας μετέφερε στον αρμόδιο υφυπουργό τα αιτήματα και τις προτάσεις τους με βάση τις
γνωμοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς φορείς αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενόψει
της επικείμενης εφαρμογής του νόμου 4763/2020. Ο υπουργός εξέτασε τα στοιχεία που
προσκόμισε ο βουλευτής Μαγνησίας και δεσμεύτηκε να επανέλθει, ξεκαθαρίζοντας ότι το
υπουργείο Παιδείας αποτελεί διαχρονικό εγγυητή των σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων
και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο
GOOGLE NEWS για άμεση...
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Συνάντηση του Κων. Μαραβέγια με τον Αγγ. Συρίγο για τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων ΑΤΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελο Συρίγο, είχε την Τρίτη ο
βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, για το θέμα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.
Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών και την Διοικούσα
Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας, ο κ. Μαραβέγιας
μετέφερε στον  αρμόδιο υφυπουργό τα αιτήματα και τις προτάσεις τους με βάση τις
γνωμοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς φορείς αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενόψει
της επικείμενης εφαρμογής του νόμου 4763/2020.
Ο υπουργός εξέτασε τα στοιχεία που προσκόμισε ο βουλευτής Μαγνησίας και δεσμεύτηκε να
επανέλθει, ξεκαθαρίζοντας ότι το υπουργείο Παιδείας αποτελεί διαχρονικό εγγυητή των
σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
Ακολουθήστε τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
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Συνάντηση Κωνστ. Μαραβέγια με τον Αγγ. Συρίγο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των
αποφοίτων ΑΤΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελο Συρίγο, είχε την Τρίτη ο
βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, για το θέμα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.
Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών και την Διοικούσα
Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας, ο κ. Μαραβέγιας
μετέφερε στον  αρμόδιο υφυπουργό τα αιτήματα και τις προτάσεις τους με βάση τις
γνωμοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς φορείς αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενόψει
της επικείμενης εφαρμογής του νόμου 4763/2020.
Ο υπουργός εξέτασε με προσοχή τα στοιχεία που προσκόμισε ο βουλευτής Μαγνησίας και
δεσμεύτηκε να επανέλθει, ξεκαθαρίζοντας ότι το υπουργείο Παιδείας αποτελεί διαχρονικό
εγγυητή των σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων και των δικαιωμάτων που απορρέουν
από αυτές.
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Συνάντηση του Κων. Μαραβέγια με τον Αγγ. Συρίγο για τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων ΑΤΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελο Συρίγο, είχε την Τρίτη ο
βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, για το θέμα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών και την
Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας, ο κ.
Μαραβέγιας μετέφερε στον  αρμόδιο υφυπουργό τα αιτήματα και τις προτάσεις τους με βάση
τις γνωμοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς φορείς αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων,
ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του νόμου 4763/2020.Ο υπουργός εξέτασε με προσοχή τα
στοιχεία που προσκόμισε ο βουλευτής Μαγνησίας και δεσμεύτηκε να επανέλθει,
ξεκαθαρίζοντας ότι το υπουργείο Παιδείας αποτελεί διαχρονικό εγγυητή των σπουδών των
ελληνικών πανεπιστημίων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

https://www.astratv.gr/2021/03/31/synantisi-tou-kon-maravegia-me-ton-ang-syrigo-gia-ta-epangelmatika-dikaiomata-ton-apofoiton-atei/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


https://myvolos.net/

 Publication date: 31/03/2021 18:23

 Alexa ranking (Greece): 1561

 https://myvolos.net/Volos-000006116271-synantisi-kon-marabegia-me-agg-syrigo-g...

Συνάντηση Κων. Μαραβέγια με Αγγ. Συρίγο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των
αποφοίτων ΑΤΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Σήμερα
Συνάντηση Κων. Μαραβέγια με Αγγ. Συρίγο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
ΑΤΕΙ
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελο Συρίγο, είχε την Τρίτη ο
βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, για το θέμα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.
Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών και την Διοικούσα
Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας, ο κ. Μαραβέγιας
μετέφερε στον  αρμόδιο υφυπουργό τα αιτήματα και τις προτάσεις τους με βάση τις
γνωμοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς φορείς αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενόψει
της επικείμενης εφαρμογής του νόμου 4763/2020.
Ο υπουργός εξέτασε με προσοχή τα στοιχεία που προσκόμισε ο βουλευτής Μαγνησίας και
δεσμεύτηκε να επανέλθει, ξεκαθαρίζοντας ότι το υπουργείο Παιδείας αποτελεί διαχρονικό
εγγυητή των σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων και των δικαιωμάτων που απορρέουν
από αυτές.
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Συνάντηση του Κ. Μαραβέγια με τον Αγγ. Συρίγο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των
αποφοίτων ΑΤΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελο Συρίγο, είχε την Τρίτη ο
βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, για το θέμα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.
Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών και την Διοικούσα
Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας, ο κ. Μαραβέγιας
μετέφερε στον αρμόδιο υφυπουργό τα αιτήματα και τις προτάσεις τους με βάση τις
γνωμοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς φορείς αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενόψει
της επικείμενης εφαρμογής του νόμου 4763/2020.
Ο υπουργός εξέτασε με προσοχή τα στοιχεία που προσκόμισε ο βουλευτής Μαγνησίας και
δεσμεύτηκε να επανέλθει, ξεκαθαρίζοντας ότι το υπουργείο Παιδείας αποτελεί διαχρονικό
εγγυητή των σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων και των δικαιωμάτων που απορρέουν
από αυτές.
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Συνάντηση του Κων. Μαραβέγια με τον Αγγ. Συρίγο για τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων ΑΤΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελο Συρίγο, είχε την Τρίτη ο
βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, για το θέμα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.
Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών και την Διοικούσα
Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας, ο κ. Μαραβέγιας
μετέφερε στον  αρμόδιο υφυπουργό τα αιτήματα και τις προτάσεις τους με βάση τις
γνωμοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς φορείς αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενόψει
της επικείμενης εφαρμογής του νόμου 4763/2020.
Ο υπουργός εξέτασε με προσοχή τα στοιχεία που προσκόμισε ο βουλευτής Μαγνησίας και
δεσμεύτηκε να επανέλθει, ξεκαθαρίζοντας ότι το υπουργείο Παιδείας αποτελεί διαχρονικό
εγγυητή των σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων και των δικαιωμάτων που απορρέουν
από αυτές.
Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News
Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση
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Συνάντηση του Κων. Μαραβέγια με τον Αγγ. Συρίγο για επαγγελματικά δικαιώματα των
αποφοίτων ΑΤΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελο Συρίγο, είχε την Τρίτη ο
βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, για το θέμα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.
Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών και την Διοικούσα
Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας, ο κ. Μαραβέγιας
μετέφερε στον αρμόδιο υφυπουργό τα αιτήματα και τις προτάσεις τους με βάση τις
γνωμοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς φορείς αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενόψει
της επικείμενης εφαρμογής του νόμου 4763/2020.
Ο υπουργός εξέτασε με προσοχή τα στοιχεία που προσκόμισε ο βουλευτής Μαγνησίας και
δεσμεύτηκε να επανέλθει, ξεκαθαρίζοντας ότι το υπουργείο Παιδείας αποτελεί διαχρονικό
εγγυητή των σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων και των δικαιωμάτων που απορρέουν
από αυτές.
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