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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ HE ΤΟΝ ΣΥΑΑΟΓΟ ΦΥΣΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩ Ν ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Συνάντηση πραγματοποίησε η βουλευτής
Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα
Παπανάτσιου με τον πρόεδρο κ Λαυρέντη
Βαλασσά και τον γραμματέα κ Ιωάννη
Σακόπουλο του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Μαγνησίας εκπροσώπους του Περιφερειακού
Τμήματος όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις
που έχουν αρχίσει να διαφαίνονται από την
τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ

στις 17-12-20 και εξισώνει τα πτυχία των
κολλεγίων με των ελληνικών πανεπιστημίων
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών ανέφεραν στη βουλευτή
πως με την εξίσωση των τίτλων σπουδών
κολλεγίων-δημόσιων πανεπιστημίων θίγονται
πλήρως τα επαγγελματικά τους δικαιώματα
και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα ενώ τίθεται
άμεσα σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία αφού θα

παρεισφρέουν αμφιβόλου επιστημονικής και
επαγγελματικής επάρκειας επαγγελματίες
υγείας
Η κ Παπανάτσιου δήλωσε πως η κυβέρνηση
με την εν κρυπτώ τροπολογία που κατατέθηκε
τελευταία στιγμή τον Δεκέμβριο του
2020 εξισώνει ουσιαστικά τα πτυχία των
κολλεγίων με τα πτυχία που δίνονται από τα
ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια
θέματα και στα επαγγελματικά δικαιώματα
0 ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αντιτεθεί στο νομοσχέδιο

και είχε εξ αρχής αναδείξει τις συνέπειες
Σήμερα γίνεται αντιληπτό από ολοένα και
περισσότερους επιστημονικούς κλάδους ότι
το βασικό μέλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη
δεν είναι ούτε η αριστεία ούτε η αξιοκρατία
αλλά η πελατεία των κολεγίων

https://www.thenewspaper.gr/

Remove Watermark

Wondershare
PDFelement

Publication date: 18/03/2021 11:03
Alexa ranking (Greece): 580
https://www.thenewspaper.gr/2021/03/18/synantisi-k-papanatsioy-me-to-syllogo/

Συνάντηση Κ. Παπανάτσιου με το Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνάντηση πραγματοποίησε, 16-6-2021, η Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερινα
Παπανάτσιου με τον Πρόεδρο κ. Βαλασσά Λαυρέντη και τον Γραμματέα κ. Σακόπουλο Ιωάννη
του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας, εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος
Φυσικοθεραπευτών Νομού Μαγνησίας όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που έχουν αρχίσει να
διαφαίνονται από την τροπολογία που ψήφισε η Κυβέρνηση της ΝΔ στις 17-12-20 και εξισώνει
τα πτυχία των Κολλεγίων με των ελληνικών Πανεπιστήμιων.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ανέφεραν στην Βουλευτή πως με την
εξίσωση των τίτλων σπουδών Κολλεγίων- Δημόσιων πανεπιστημίων θίγονται πλήρως τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, ενώ τίθεται άμεσα σε
κίνδυνο η Δημόσια Υγεία αφού θα παρεισφρέουν αμφιβόλου επιστημονικής και επαγγελματικής
επάρκειας επαγγελματίες υγείας.
Η κα Παπανάτσιου δήλωσε πως η κυβέρνηση με την εν κρυπτώ τροπολογία που κατατέθηκε
τελευταία στιγμή τον Δεκέμβριο του 2020, εξισώνει ουσιαστικά τα πτυχία των Κολλεγίων με τα
πτυχία που δίνονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται τεράστια θέματα και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ είχε
αντιτεθεί στο νομοσχέδιο και είχε εξ αρχής αναδείξει τις συνέπειες. Σήμερα, γίνεται αντιληπτό
από ολοένα και περισσότερους επιστημονικούς κλάδους ότι το βασικό μέλημα της κυβέρνησης
Μητσοτάκη δεν είναι ούτε η αριστεία ούτε η αξιοκρατία, αλλά η πελατεία των κολεγίων.
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Συνάντηση Κ. Παπανάτσιου με τον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνάντηση πραγματοποίησε, 16-6-2021, η Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερινα
Παπανάτσιου με τον Πρόεδρο κ. Βαλασσά Λαυρέντη και τον Γραμματέα κ. Σακόπουλο Ιωάννη
του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας, εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος
Φυσικοθεραπευτών Νομού Μαγνησίας όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που έχουν αρχίσει να
διαφαίνονται από την τροπολογία που ψήφισε η Κυβέρνηση της ΝΔ στις 17-12-20 και εξισώνει
τα πτυχία των Κολλεγίων με των ελληνικών Πανεπιστήμιων.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ανέφεραν στην Βουλευτή πως με την
εξίσωση των τίτλων σπουδών Κολλεγίων- Δημόσιων πανεπιστημίων “θίγονται πλήρως τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα”.
Η κα Παπανάτσιου δήλωσε πως “η κυβέρνηση με την εν κρυπτώ τροπολογία που κατατέθηκε
τελευταία στιγμή τον Δεκέμβριο του 2020, εξισώνει ουσιαστικά τα πτυχία των Κολλεγίων με τα
πτυχία που δίνονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται τεράστια θέματα και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ είχε
αντιτεθεί στο νομοσχέδιο και είχε εξ αρχής αναδείξει τις συνέπειες”.
www.ertnews.gr
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Συνάντηση της Κατερίνας Παπανάτσιου με το Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνάντηση πραγματοποίησε, 16-6-2021, η Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα
Παπανάτσιου με τον Πρόεδρο κ. Βαλασσά Λαυρέντη και τον Γραμματέα κ. Σακόπουλο Ιωάννη
του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας, εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος
Φυσικοθεραπευτών Νομού Μαγνησίας όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που έχουν αρχίσει να
διαφαίνονται από την τροπολογία που ψήφισε η Κυβέρνηση της ΝΔ στις 17-12-20 και εξισώνει
τα πτυχία των Κολλεγίων με των ελληνικών Πανεπιστήμιων.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ανέφεραν στην Βουλευτή πως με την
εξίσωση των τίτλων σπουδών Κολλεγίων- Δημόσιων πανεπιστημίων θίγονται πλήρως τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, ενώ τίθεται άμεσα σε
κίνδυνο η Δημόσια Υγεία αφού θα παρεισφρέουν αμφιβόλου επιστημονικής και επαγγελματικής
επάρκειας επαγγελματίες υγείας.
Η κα Παπανάτσιου δήλωσε πως η κυβέρνηση με την εν κρυπτώ τροπολογία που κατατέθηκε
τελευταία στιγμή τον Δεκέμβριο του 2020, εξισώνει ουσιαστικά τα πτυχία των Κολλεγίων με τα
πτυχία που δίνονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται τεράστια θέματα και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ είχε
αντιτεθεί στο νομοσχέδιο και είχε εξ αρχής αναδείξει τις συνέπειες. Σήμερα, γίνεται αντιληπτό
από ολοένα και περισσότερους επιστημονικούς κλάδους ότι το βασικό μέλημα της κυβέρνησης
Μητσοτάκη δεν είναι ούτε η αριστεία ούτε η αξιοκρατία, αλλά η πελατεία των κολεγίων.
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Συνάντηση Κ. Παπανάτσιου με τον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνάντηση πραγματοποίησε, 16-6-2021, η Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερινα
Παπανάτσιου με τον Πρόεδρο κ. Βαλασσά Λαυρέντη και τον Γραμματέα κ. Σακόπουλο Ιωάννη
του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας, εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος
Φυσικοθεραπευτών Νομού Μαγνησίας όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που έχουν αρχίσει να
διαφαίνονται από την τροπολογία που ψήφισε η Κυβέρνηση της ΝΔ στις 17-12-20 και εξισώνει
τα πτυχία των Κολλεγίων με των ελληνικών Πανεπιστήμιων.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ανέφεραν στην Βουλευτή πως με την
εξίσωση των τίτλων σπουδών Κολλεγίων- Δημόσιων πανεπιστημίων “θίγονται πλήρως τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα”.
Η κα Παπανάτσιου δήλωσε πως “η κυβέρνηση με την εν κρυπτώ τροπολογία που κατατέθηκε
τελευταία στιγμή τον Δεκέμβριο του 2020, εξισώνει ουσιαστικά τα πτυχία των Κολλεγίων με τα
πτυχία που δίνονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται τεράστια θέματα και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ είχε
αντιτεθεί στο νομοσχέδιο και είχε εξ αρχής αναδείξει τις συνέπειες”.
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Συνάντηση Κ. Παπανάτσιου με το Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνάντηση πραγματοποίησε, 16-6-2021, η Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερινα
Παπανάτσιου με τον Πρόεδρο κ. Βαλασσά Λαυρέντη και τον Γραμματέα κ. Σακόπουλο Ιωάννη
του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας, εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος
Φυσικοθεραπευτών Νομού Μαγνησίας όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που έχουν αρχίσει να
διαφαίνονται από την τροπολογία που ψήφισε η Κυβέρνηση της ΝΔ στις 17-12-20 και εξισώνει
τα πτυχία των Κολλεγίων με των ελληνικών Πανεπιστήμιων. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών ανέφεραν στην Βουλευτή πως με την εξίσωση των τίτλων σπουδών
Κολλεγίων- Δημόσιων πανεπιστημίων θίγονται πλήρως τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και
τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, ενώ τίθεται άμεσα σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία αφού θα
παρεισφρέουν αμφιβόλου επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας επαγγελματίες υγείας.
Η κα Παπανάτσιου δήλωσε πως η κυβέρνηση με την εν κρυπτώ τροπολογία που κατατέθηκε
τελευταία στιγμή τον...
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Συνάντηση Κ. Παπανάτσιου με το Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνάντηση πραγματοποίησε η Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Παπανάτσιου
με τον Πρόεδρο κ. Βαλασσά Λαυρέντη και τον Γραμματέα κ. Σακόπουλο Ιωάννη του Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας, εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος
Φυσικοθεραπευτών Νομού Μαγνησίας, όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που έχουν αρχίσει
να διαφαίνονται από την τροπολογία που ψήφισε η Κυβέρνηση στις 17-12-20 και εξισώνει τα
πτυχία των Κολλεγίων με των ελληνικών Πανεπιστήμιων.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ανέφεραν στην Βουλευτή πως «με την
εξίσωση των τίτλων σπουδών Κολλεγίων- Δημόσιων πανεπιστημίων θίγονται πλήρως τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, ενώ τίθεται άμεσα σε
κίνδυνο η Δημόσια Υγεία αφού θα παρεισφρέουν αμφιβόλου επιστημονικής και επαγγελματικής
επάρκειας επαγγελματίες υγείας».
Η κα Παπανάτσιου δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η κυβέρνηση με την εν κρυπτώ τροπολογία
που κατατέθηκε τελευταία στιγμή τον Δεκέμβριο του 2020, εξισώνει ουσιαστικά τα πτυχία των
Κολλεγίων με τα πτυχία που δίνονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια θέματα και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο
ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ είχε αντιτεθεί στο νομοσχέδιο και είχε εξ αρχής αναδείξει τις συνέπειες. Σήμερα,
γίνεται αντιληπτό από ολοένα και περισσότερους επιστημονικούς κλάδους ότι το βασικό
μέλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι ούτε η αριστεία ούτε η αξιοκρατία, αλλά η
πελατεία των κολεγίων», όπως τόνισε.
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 Κ. Παπανάτσιου με το Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνάντηση πραγματοποίησε, την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, η Βουλευτής Μαγνησίας του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερινα Παπανάτσιου με τον Πρόεδρο κ. Βαλασσά Λαυρέντη και τον Γραμματέα
κ. Σακόπουλο Ιωάννη του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Μαγνησίας, εκπροσώπους του
Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Νομού Μαγνησίας όπου συζητήθηκαν οι
επιπτώσεις που έχουν αρχίσει να διαφαίνονται από την τροπολογία που ψήφισε η Κυβέρνηση
της ΝΔ στις 17-12-20 και εξισώνει τα πτυχία των Κολλεγίων με των ελληνικών Πανεπιστήμιων.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ανέφεραν στην Βουλευτή πως με την
εξίσωση των τίτλων σπουδών Κολλεγίων- Δημόσιων πανεπιστημίων θίγονται πλήρως τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, ενώ τίθεται άμεσα σε
κίνδυνο η Δημόσια Υγεία αφού θα παρεισφρέουν αμφιβόλου επιστημονικής και επαγγελματικής
επάρκειας επαγγελματίες υγείας.
Η κα Παπανάτσιου δήλωσε πως η κυβέρνηση με την εν κρυπτώ τροπολογία που κατατέθηκε
τελευταία στιγμή τον Δεκέμβριο του 2020, εξισώνει ουσιαστικά τα πτυχία των Κολλεγίων με τα
πτυχία που δίνονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται τεράστια θέματα και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ είχε
αντιτεθεί στο νομοσχέδιο και είχε εξ αρχής αναδείξει τις συνέπειες. Σήμερα, γίνεται αντιληπτό
από ολοένα και περισσότερους επιστημονικούς κλάδους ότι το βασικό μέλημα της κυβέρνησης
Μητσοτάκη δεν είναι ούτε η αριστεία ούτε η αξιοκρατία, αλλά η πελατεία των κολεγίων.

