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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΗΛΡΑΒΕΓΙΛ HE
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
Συνάντηση με τον βουλευτή
Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας
κ Κωνσταντίνο Μαραβέγια είχε
αντιπροσωπεία της Διοικούσας
Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος
Φυσικοθεραπευτών Ν Μαγνησίας
για το μείζον θέμα διασφάλισης
των επαγγελματικών δικαιωμάτων
του κλάδου Συγκεκριμένα στη
συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος
των φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας
κ Λαυρέντης Βαλασσάς και ο

αντιπρόεδρος κ Στέλιος Σιουμουρέκης
οι οποίοι μετέφεραν στον κ Μαραβέγια
τις αντιδράσεις των συναδέλφων τους
για την τροπολογία του υπουργείου
Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση
επαγγελματικών δικαιωμάτων
στους κατόχους τίτλων σπουδών
από τα κέντρα μεταλυκειακής
εκπαίδευσης κολέγια Οι

φυσικοθεραπευτές εκφράζουν φόβους
ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα

παρεισφρέουν στον χώρο της υγείας
άτομα αμφιβόλου επιστημονικής και
επαγγελματικής επάρκειας
Στο μεταξύ εγκρίθηκε η έναρξη των
διαδικασιών πρόσληψης 138 μονίμων
πολιτικών υπαλλήλων στο υπουργείο
Εθνικής Άμυνας από τις οποίες οι
4 αφορούν το 304 Προκεχωρημένο
Εργοστάσιο Βάσης στην περιοχή του
Βελεστίνου Μαγνησίας Πρόκειται
συγκεκριμένα για 1 θέση ΔΕ Τεχνικού

Μηχανολογίας Συγκολλήσεων και
Μεταλλικών Κατασκευών-Κατεργασιών
1 θέση ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρονικής

Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων
και Αυτοματισμού και 2 θέσεις ΔΕ
Τεχνικού Μηχανολογίας Θερμικών
και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Σημειώνεται ότι ο βουλευτής είχε
ασκήσει παρέμβαση για την κάλυψη των
παραπάνω θέσεων



2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ
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I Συνάντηση
Κ. Μαραβεγια
με τους
φυσιοθεραπευτές

Συνάντηση με τον βουλευτή Μαγνησίας 

της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο 

Μαραβεγια είχε αντιπροσωπεία 

της Διοικούσας Επιτροπής
του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπειών 

Ν. Μαγνησίας, για το
μείζον ζήτημα διασφάλισης των
επαγγελματικών δικαιωμάτων του
κλάδου.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση
συμμετείχαν ο πρόεδρος των φυσι-
κοθεραπευτών Μαγνησίας Λαυρέν-
της Βαλασσάς και ο αντιπρόεδρος
Στέλιος Σιουμουρέκης, οι οποίοι με-

Αηο τη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρεισφρέουν 

στον χώρο της υγείας
άτομα αμφιβόλου επιστημονικής και .

επαγγελματικής επάρκειας.
Ο κ. Μαραβέγιας εξέφρασε την κα-

τανόησή του για την αγωνία των
επαγγελματιών του κλάδου και έδωσε 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη
διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση 

αλλά και την ανανέωση της
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

τέφεραν στον κ. Μαραβε για τις αντιδράσεις 

των συναδέλφων τους για
την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας 

σχετικά με την αναγνώριση
επαγγελματικών δικαιωμάτων στους
κατόχους τίτλων σπουδών από τα
κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης
(κολλέγια).

Οι φυσικοθεραπευτές εκφράζουν
φόβους ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία 

θα ανοίξει η «κερκόπορτα»
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Η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φυσιοθεραπευτών στη
συνάντηση με Κ. Μαραβέγια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια είχε
αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών
Ν. Μαγνησίας, για το μείζον θέμα διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου.
Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας κ.
Λαυρέντης Βαλασσάς και ο αντιπρόεδρος κ. Στέλιος Σιουμουρέκης, οι οποίοι μετέφεραν στον
κ. Μαραβέγια τις αντιδράσεις των συναδέλφων τους για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων
σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια). Οι φυσικοθεραπευτές
εκφράζουν φόβους, ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα ανοίξει η “κερκόπορτα” της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρεισφρέουν στον χώρο της υγείας άτομα αμφιβόλου
επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας.
Ο κ. Μαραβέγιας εξέφρασε την κατανόησή του για την αγωνία των επαγγελματιών του κλάδου
και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση αλλά και την
ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
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Η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φυσιοθεραπευτών στη
συνάντηση με Κ. Μαραβέγια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια είχε
αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών
Ν. Μαγνησίας, για το μείζον θέμα διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου.
Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας κ.
Λαυρέντης Βαλασσάς και ο αντιπρόεδρος κ. Στέλιος Σιουμουρέκης, οι οποίοι μετέφεραν στον
κ. Μαραβέγια τις αντιδράσεις των συναδέλφων τους για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων
σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια). Οι φυσικοθεραπευτές
εκφράζουν φόβους, ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα ανοίξει η “κερκόπορτα” της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρεισφρέουν στον χώρο της υγείας άτομα αμφιβόλου
επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας.
Ο κ. Μαραβέγιας εξέφρασε την κατανόησή του για την αγωνία των επαγγελματιών του κλάδου
και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση αλλά και την
ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
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Συνάντηση Κων. Μαραβέγια με τους φυσικοθεραπευτές - [ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια είχε
αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών
Ν. Μαγνησίας, για το μείζον θέμα διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου.
Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας κ.
Λαυρέντης Βαλασσάς και ο αντιπρόεδρος κ. Στέλιος Σιουμουρέκης, οι οποίοι μετέφεραν στον
κ. Μαραβέγια τις αντιδράσεις των συναδέλφων τους για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων
σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια). Οι φυσικοθεραπευτές
εκφράζουν φόβους ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα ανοίξει η "κερκόπορτα" της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρεισφρέουν στον χώρο της υγείας άτομα αμφιβόλου
επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας. Ο κ. Μαραβέγιας εξέφρασε την κατανόησή του
για την αγωνία των...
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Συνάντηση του Κων. Μαραβέγια με τους φυσικοθεραπευτές για το ζήτημα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων τους
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια είχε
αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών
Ν. Μαγνησίας, για το μείζον θέμα διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου. 
Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας κ.
Λαυρέντης Βαλασσάς και ο αντιπρόεδρος κ. Στέλιος Σιουμουρέκης, οι οποίοι μετέφεραν στον
κ. Μαραβέγια τις αντιδράσεις των συναδέλφων τους για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων
σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια). Οι φυσικοθεραπευτές
εκφράζουν φόβους ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα ανοίξει η “κερκόπορτα” της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρεισφρέουν στον χώρο της υγείας άτομα αμφιβόλου
επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας. 
Ο κ. Μαραβέγιας εξέφρασε την κατανόησή του για την αγωνία των επαγγελματιών του κλάδου
και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση αλλά και την
ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 
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Συνάντηση Κων. Μαραβέγια με τους φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια είχε
αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών
Ν. Μαγνησίας, για το μείζον θέμα διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου.
Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας κ.
Λαυρέντης Βαλασσάς και ο αντιπρόεδρος κ. Στέλιος Σιουμουρέκης, οι οποίοι μετέφεραν στον
κ. Μαραβέγια τις αντιδράσεις των συναδέλφων τους για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων
σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια). Οι φυσικοθεραπευτές
εκφράζουν φόβους ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα ανοίξει η “κερκόπορτα” της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρεισφρέουν στον χώρο της υγείας άτομα αμφιβόλου
επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας.
Ο κ. Μαραβέγιας εξέφρασε την κατανόησή του για την αγωνία των επαγγελματιών του κλάδου
και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση αλλά και την
ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 
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Συνάντηση Μαραβέγια με τους φυσικοθεραπευτές για το ζήτημα των επαγγελματικών
δικαιωμάτων τους
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια είχε
αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών
Ν. Μαγνησίας, για το μείζον θέμα διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου.
Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας κ.
Λαυρέντης Βαλασσάς και ο αντιπρόεδρος κ. Στέλιος Σιουμουρέκης, οι οποίοι μετέφεραν στον
κ. Μαραβέγια τις αντιδράσεις των συναδέλφων τους για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων
σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια). Οι φυσικοθεραπευτές
εκφράζουν φόβους ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα ανοίξει η “κερκόπορτα” της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρεισφρέουν στον χώρο της υγείας άτομα αμφιβόλου
επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας.
Ο κ. Μαραβέγιας εξέφρασε την κατανόησή του για την αγωνία των επαγγελματιών του κλάδου
και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση αλλά και την
ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

https://e-thessalia.gr/synantisi-maravegia-me-toys-fysikotherapeytes-gia-to-zitima-ton-epaggelmatikon-dikaiomaton-toys/


https://magnesianews.gr/

 Publication date: 17/03/2021 12:37

 Alexa ranking (Greece): 172

 https://magnesianews.gr/volos/synantisi-toy-kon-maravegia-me-toys-fysikotherape...

Συνάντηση του Κων. Μαραβέγια με τους φυσικοθεραπευτές για το ζήτημα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων τους
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια είχε
αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών
Ν. Μαγνησίας, για το μείζον θέμα διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου.
Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας κ.
Λαυρέντης Βαλασσάς και ο αντιπρόεδρος κ. Στέλιος Σιουμουρέκης, οι οποίοι μετέφεραν στον
κ. Μαραβέγια τις αντιδράσεις των συναδέλφων τους για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων
σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια). Οι φυσικοθεραπευτές
εκφράζουν φόβους ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα ανοίξει η “κερκόπορτα” της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρεισφρέουν στον χώρο της υγείας άτομα αμφιβόλου
επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας.
Ο κ. Μαραβέγιας εξέφρασε την κατανόησή του για την αγωνία των επαγγελματιών του κλάδου
και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση αλλά και την
ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

https://magnesianews.gr/volos/synantisi-toy-kon-maravegia-me-toys-fysikotherapeytes-gia-to-zitima-ton-epaggelmatikon-dikaiomaton-toys.html
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Συνάντηση Μαραβέγια με τους φυσικοθεραπευτές για το ζήτημα των επαγγελματικών
δικαιωμάτων τους
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια είχε
αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών
Ν. Μαγνησίας, για το μείζον θέμα διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου.
Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας κ.
Λαυρέντης Βαλασσάς και ο αντιπρόεδρος κ. Στέλιος Σιουμουρέκης, οι οποίοι μετέφεραν στον
κ. Μαραβέγια τις αντιδράσεις των συναδέλφων τους για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων
σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια). Οι φυσικοθεραπευτές
εκφράζουν φόβους ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα ανοίξει η “κερκόπορτα” της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρεισφρέουν στον χώρο της υγείας άτομα αμφιβόλου
επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας.
Ο κ. Μαραβέγιας εξέφρασε την κατανόησή του για την αγωνία των επαγγελματιών του κλάδου
και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση αλλά και την
ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

https://www.astratv.gr/2021/03/17/synantisi-maravegia-me-tous-fysikotherapeftes-gia-to-zitima-ton-epangelmatikon-dikaiomaton-tous/
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Συνάντηση Κων. Μαραβέγια με τους φυσικοθεραπευτές για το ζήτημα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων τους
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Σήμερα
Συνάντηση Κων. Μαραβέγια με τους φυσικοθεραπευτές για το ζήτημα των επαγγελματικών
δικαιωμάτων τους
Συνάντηση με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια είχε
αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών
Ν. Μαγνησίας, για το μείζον θέμα διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου.
Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας κ.
Λαυρέντης Βαλασσάς και ο αντιπρόεδρος κ. Στέλιος Σιουμουρέκης, οι οποίοι μετέφεραν στον
κ. Μαραβέγια τις αντιδράσεις των συναδέλφων τους για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων
σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια). Οι φυσικοθεραπευτές
εκφράζουν φόβους ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα ανοίξει η “κερκόπορτα” της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρεισφρέουν στον χώρο της υγείας άτομα αμφιβόλου
επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας.
Ο κ. Μαραβέγιας εξέφρασε την κατανόησή του για την αγωνία των επαγγελματιών του κλάδου
και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση αλλά και την
ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
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