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Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Αντισυνταγματική η τροπολογία Κεραμέως
για κολλέγια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Μέτωπο» υγειονομικών δημιουργείται κατά της τροπολογίας Κεραμέως για τα κολλέγια. Με
επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, την υπουργό Παιδείας, τους Προέδρους
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, την οποία κοινοποιούν
και προς το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
τα Διοικητικά Συμβούλια των ΝΠΔΔ:
 Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
 Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
 Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
 Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας
 Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών
 Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αττικής
 Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
που αποτελούν τα επίσημα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν περίπου 100.000
επαγγελματίες υγείας, ζητούν την άμεση απόσυρσή της.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά της τροπολογίας Κεραμέως, έχει ταχθεί επίσης και ένας πολύ μεγάλος
αριθμός επιστημόνων και επαγγελματιών που εκπροσωπούνται από το Τεχνικό, το Οικονομικό
και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, καταδεικνύοντας έτσι το μέγεθος των αντιδράσεων που έχει
προκαλέσει η εν λόγω τροπολογία στην Ελληνική κοινωνία συνολικά.
Σύμφωνα με την επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, η αιφνιδιαστική τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κατατέθηκε χωρίς διάλογο, πριν την ψήφιση
του Νόμου 4763/2020 στη Βουλή των Ελλήνων και προβλέπει την αναγνώριση
επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (κολλέγια), εξισώνοντας τους, με τους τίτλους σπουδών των Πανεπιστημίων,
βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος, με συνέπεια να υποβιβάζεται η
Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στην επιστολή του, το μέτωπο των υγειονομικών
υπενθυμίζει ότι:
 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3969/2008 «τα κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους
τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως
Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.»
 Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για την
επαγγελματική ισοδυναμία, όρος που δεν υφίσταται στην υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγία, αλλά
αποτελεί Ελληνική «εφεύρεση», δεν μπορεί να εφαρμόζεται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα, όπως είναι τα επαγγέλματα υγείας.
 Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 και δίνει τη
δυνατότητα αναγνωρίσεως επαγγελματικού δικαιώματος σε υπήκοο κράτους – μέλους και
τρίτης χώρας, είναι εκτός των προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγίας.
Παράλληλα, το μέτωπο των υγειονομικών στην επιστολή του, στηλιτεύει το γεγονός ότι με
τον επίμαχο νόμο, το ΑΤΕΕΝ κρίνεται αρμόδιο:
 να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών της υφηλίου
 να συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών των αλλοδαπών πτυχίων με τα προγράμματα
σπουδών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο
(για Αρχιτέκτονες, για Πολιτικούς Μηχανικούς, για Γεωπόνους, για Οικονομολόγους, για
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Φυσικοθεραπευτές, για Μαίες, για Εργοθεραπευτές, για Οδοντοτεχνίτες, για Νοσηλευτές κ.λπ.)
 να αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής. Όπως
αναφέρεται στην επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, πρόσφατες αποφάσεις του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντοπίζουν και αναγνωρίζουν ελλείψεις στα προγράμματα
σπουδών των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), ενώ παρόλα αυτά, έχουν
αποδοθεί επαγγελματικά προσόντα στους κατόχους τους.
Σύμφωνα με το «μέτωπο» των υγειονομικών, οι διατάξεις του Ν. 4763/2020 επηρεάζουν τα
επαγγέλματα υγείας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και η Ελλάδα να
γίνεται η αυτόματη «πύλη εισόδου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αμφιβόλου ποιότητας
επαγγελματίες υγείας.
Το «μέτωπο» των υγειονομικών ζητά τον άμεσο καθορισμό διαδικτυακής συνάντησης, στην
οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. που
συμμετέχουν σε αυτό, με σκοπό την ενημέρωση των αποδεκτών της επιστολής για τις απόψεις
τους, έχοντας ως στόχο την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
ΠΗΓΗ
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Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Αντισυνταγματική η τροπολογία Κεραμέως
για κολλέγια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Μέτωπο» υγειονομικών δημιουργείται κατά της τροπολογίας Κεραμέως για τα κολλέγια. Με
επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, την υπουργό Παιδείας, τους Προέδρους
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, την οποία κοινοποιούν
και προς το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
τα Διοικητικά Συμβούλια των ΝΠΔΔ:
 Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
 Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
 Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
 Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας
 Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών
 Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αττικής
 Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
που αποτελούν τα επίσημα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν περίπου 100.000
επαγγελματίες υγείας, ζητούν την άμεση απόσυρσή της.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά της τροπολογίας Κεραμέως, έχει ταχθεί επίσης και ένας πολύ μεγάλος
αριθμός επιστημόνων και επαγγελματιών που εκπροσωπούνται από το Τεχνικό, το Οικονομικό
και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, καταδεικνύοντας έτσι το μέγεθος των αντιδράσεων που έχει
προκαλέσει η εν λόγω τροπολογία στην Ελληνική κοινωνία συνολικά.
Σύμφωνα με την επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, η αιφνιδιαστική τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κατατέθηκε χωρίς διάλογο, πριν την ψήφιση
του Νόμου 4763/2020 στη Βουλή των Ελλήνων και προβλέπει την αναγνώριση
επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (κολλέγια), εξισώνοντας τους, με τους τίτλους σπουδών των Πανεπιστημίων,
βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος, με συνέπεια να υποβιβάζεται η
Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στην επιστολή του, το μέτωπο των υγειονομικών
υπενθυμίζει ότι:
 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3969/2008 «τα κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους
τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως
Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.»
 Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για την
επαγγελματική ισοδυναμία, όρος που δεν υφίσταται στην υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγία, αλλά
αποτελεί Ελληνική «εφεύρεση», δεν μπορεί να εφαρμόζεται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα, όπως είναι τα επαγγέλματα υγείας.
 Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 και δίνει τη
δυνατότητα αναγνωρίσεως επαγγελματικού δικαιώματος σε υπήκοο κράτους – μέλους και
τρίτης χώρας, είναι εκτός των προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγίας.
Παράλληλα, το μέτωπο των υγειονομικών στην επιστολή του, στηλιτεύει το γεγονός ότι με
τον επίμαχο νόμο, το ΑΤΕΕΝ κρίνεται αρμόδιο:
 να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών της υφηλίου
 να συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών των αλλοδαπών πτυχίων με τα προγράμματα
σπουδών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο
(για Αρχιτέκτονες, για Πολιτικούς Μηχανικούς, για Γεωπόνους, για Οικονομολόγους, για
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Φυσικοθεραπευτές, για Μαίες, για Εργοθεραπευτές, για Οδοντοτεχνίτες, για Νοσηλευτές κ.λπ.)
 να αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής. Όπως
αναφέρεται στην επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, πρόσφατες αποφάσεις του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντοπίζουν και αναγνωρίζουν ελλείψεις στα προγράμματα
σπουδών των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), ενώ παρόλα αυτά, έχουν
αποδοθεί επαγγελματικά προσόντα στους κατόχους τους.
Σύμφωνα με το «μέτωπο» των υγειονομικών, οι διατάξεις του Ν. 4763/2020 επηρεάζουν τα
επαγγέλματα υγείας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και η Ελλάδα να
γίνεται η αυτόματη «πύλη εισόδου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αμφιβόλου ποιότητας
επαγγελματίες υγείας.
Το «μέτωπο» των υγειονομικών ζητά τον άμεσο καθορισμό διαδικτυακής συνάντησης, στην
οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. που
συμμετέχουν σε αυτό, με σκοπό την ενημέρωση των αποδεκτών της επιστολής για τις απόψεις
τους, έχοντας ως στόχο την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
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«Μέτωπο» υγειονομικών κατά της τροπολογίας Κεραμέως για τα κολλέγια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Μέτωπο» υγειονομικών δημιουργείται κατά της τροπολογίας Κεραμέως για τα κολλέγια.
Με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, την υπουργό Παιδείας, τους Προέδρους
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, την οποία κοινοποιούν
και προς το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα Διοικητικά
Συμβούλια των ΝΠΔΔ:
-Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
-Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
-Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
-Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας
-Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών
-Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αττικής
-Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
που αποτελούν τα επίσημα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν περίπου 100.000
επαγγελματίες υγείας, ζητούν την άμεση απόσυρσή της.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά της τροπολογίας Κεραμέως, έχει ταχθεί επίσης και ένας πολύ μεγάλος
αριθμός επιστημόνων και επαγγελματιών που εκπροσωπούνται από το Τεχνικό, το Οικονομικό
και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, καταδεικνύοντας έτσι το μέγεθος των αντιδράσεων που έχει
προκαλέσει η εν λόγω τροπολογία.
Σύμφωνα με την επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, η αιφνιδιαστική τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κατατέθηκε χωρίς διάλογο, πριν την ψήφιση
του Νόμου 4763/2020 στη Βουλή των Ελλήνων και προβλέπει την αναγνώριση
επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (κολλέγια), εξισώνοντας τους, με τους τίτλους σπουδών των Πανεπιστημίων,
βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος, με συνέπεια να υποβιβάζεται η
Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Στην επιστολή του, το μέτωπο των υγειονομικών υπενθυμίζει ότι:
“Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3969/2008 «τα κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους
τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως
Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.»
Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για την
επαγγελματική ισοδυναμία, όρος που δεν υφίσταται στην υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγία, αλλά
αποτελεί Ελληνική «εφεύρεση», δεν μπορεί να εφαρμόζεται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα, όπως είναι τα επαγγέλματα υγείας.
Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 και δίνει τη
δυνατότητα αναγνωρίσεως επαγγελματικού δικαιώματος σε υπήκοο κράτους – μέλους και
τρίτης χώρας, είναι εκτός των προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγίας.
Παράλληλα, το μέτωπο των υγειονομικών στην επιστολή του, στηλιτεύει το γεγονός ότι με τον
επίμαχο νόμο, το ΑΤΕΕΝ κρίνεται αρμόδιο:
-να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών της υφηλίου
-να συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών των αλλοδαπών πτυχίων με τα προγράμματα
σπουδών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο
(για Αρχιτέκτονες, για Πολιτικούς Μηχανικούς, για Γεωπόνους, για Οικονομολόγους, για
Φυσικοθεραπευτές, για Μαίες, για Εργοθεραπευτές, για Οδοντοτεχνίτες, για Νοσηλευτές κ.λπ.)
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να αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής”.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, “πρόσφατες αποφάσεις
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντοπίζουν και αναγνωρίζουν ελλείψεις στα προγράμματα
σπουδών των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), ενώ παρόλα αυτά, έχουν
αποδοθεί επαγγελματικά προσόντα στους κατόχους τους”.
Σύμφωνα με το «μέτωπο» των υγειονομικών, οι διατάξεις του Ν. 4763/2020 επηρεάζουν τα
επαγγέλματα υγείας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και η Ελλάδα να
γίνεται η αυτόματη «πύλη εισόδου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αμφιβόλου ποιότητας
επαγγελματίες υγείας.
Το «μέτωπο» των υγειονομικών ζητά τον άμεσο καθορισμό διαδικτυακής συνάντησης, στην
οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. που
συμμετέχουν σε αυτό, με σκοπό την ενημέρωση των αποδεκτών της επιστολής για τις απόψεις
τους, έχοντας ως στόχο την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Νίνα Κομνηνού
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Αντιδρούν οι υγειονομικοί στη τροπολογία για τα κολέγια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Οδοντοτεχνίτες, Μαίες – Μαιευτές,
Επισκέπτες Υγείας και Κοινωνικοί Λειτουργοί ζητούν την άμεση απόσυρσή της.
«Μέτωπο» υγειονομικών δημιουργείται κατά της τροπολογίας Κεραμέως για τα κολλέγια. Με
επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, την υπουργό Παιδείας, τους Προέδρους
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, την οποία κοινοποιούν
και προς το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα Διοικητικά
Συμβούλια των ΝΠΔΔ:
Ένωση Νοσηλευτών ΕλλάδοςΠανελλήνιος Σύλλογος ΦυσικοθεραπευτώνΠανελλήνιος
Σύλλογος ΕργοθεραπευτώνΠανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών ΥγείαςΠανελλήνιος Σύλλογος
ΟδοντοτεχνιτώνΣύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών ΑττικήςΣύνδεσμος Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος
που αποτελούν τα επίσημα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν περίπου 100.000
επαγγελματίες υγείας, ζητούν την άμεση απόσυρσή της.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά της τροπολογίας Κεραμέως, έχει ταχθεί επίσης και ένας πολύ μεγάλος
αριθμός επιστημόνων και επαγγελματιών που εκπροσωπούνται από το Τεχνικό, το Οικονομικό
και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, καταδεικνύοντας έτσι το μέγεθος των αντιδράσεων που έχει
προκαλέσει η εν λόγω τροπολογία στην Ελληνική κοινωνία συνολικά.
Σύμφωνα με την επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, η αιφνιδιαστική τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κατατέθηκε χωρίς διάλογο, πριν την ψήφιση
του Νόμου 4763/2020 στη Βουλή των Ελλήνων και προβλέπει την αναγνώριση
επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (κολλέγια), εξισώνοντας τους, με τους τίτλους σπουδών των Πανεπιστημίων,
βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος,  με συνέπεια να υποβιβάζεται η
Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Στην επιστολή του, το μέτωπο των υγειονομικών υπενθυμίζει  ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3969/2008 «τα κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους
τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως
Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.»Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν.
4635/2019 για την επαγγελματική ισοδυναμία, όρος που δεν υφίσταται στην υπ’ αριθμ.
2005/36/ΕΚ οδηγία, αλλά αποτελεί Ελληνική «εφεύρεση», δεν μπορεί να εφαρμόζεται για
νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως είναι τα επαγγέλματα υγείας.Η συγκεκριμένη
διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 και δίνει τη δυνατότητα αναγνωρίσεως
επαγγελματικού δικαιώματος σε υπήκοο κράτους – μέλους και τρίτης χώρας, είναι εκτός των
προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγίας.
Παράλληλα, το μέτωπο των υγειονομικών στην επιστολή του, στηλιτεύει το γεγονός ότι με τον
επίμαχο νόμο, το ΑΤΕΕΝ κρίνεται αρμόδιο:
να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών της υφηλίουνα συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών
των αλλοδαπών πτυχίων με τα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο (για Αρχιτέκτονες, για Πολιτικούς
Μηχανικούς, για Γεωπόνους, για Οικονομολόγους, για Φυσικοθεραπευτές, για Μαίες, για
Εργοθεραπευτές, για Οδοντοτεχνίτες, για Νοσηλευτές κ.λπ.)να αποδίδει επαγγελματικά
δικαιώματα στους κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, πρόσφατες αποφάσεις
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του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντοπίζουν και αναγνωρίζουν ελλείψεις στα προγράμματα
σπουδών των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), ενώ παρόλα αυτά, έχουν
αποδοθεί επαγγελματικά προσόντα στους κατόχους τους.
Σύμφωνα με το «μέτωπο» των υγειονομικών, οι διατάξεις του Ν. 4763/2020 επηρεάζουν τα
επαγγέλματα υγείας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και η Ελλάδα να
γίνεται η αυτόματη «πύλη εισόδου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αμφιβόλου ποιότητας
επαγγελματίες υγείας.
Το «μέτωπο» των υγειονομικών ζητά τον άμεσο καθορισμό διαδικτυακής συνάντησης, στην
οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. που
συμμετέχουν σε αυτό, με σκοπό την ενημέρωση των αποδεκτών της επιστολής για τις απόψεις
τους, έχοντας ως στόχο την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
 
 
 
ΕΤΙΚΕΤΕΣτροπολογία για τα κολέγιαυγειονομικοί
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''Μέτωπο'' υγειονομικών κατά της'' επικίνδυνης τροπολογίας Κεραμέως για τα
κολλέγια''
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Μέτωπο" υγειονομικών δημιουργείται κατά της τροπολογίας Κεραμέως για τα κολλέγια. Με
επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, την υπουργό Παιδείας, τους Προέδρους
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, την οποία κοινοποιούν
και προς το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα Διοικητικά
Συμβούλια των ΝΠΔΔ: Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών Πανελλήνιος Σύλλογος
Επισκεπτών Υγείας Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών Σύλλογος Επιστημόνων
Μαιών-Μαιευτών Αττικής Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος που αποτελούν τα
επίσημα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν περίπου 100.000 επαγγελματίες υγείας, ζητούν
την άμεση απόσυρσή της. Υπενθυμίζεται ότι, κατά της τροπολογίας Κεραμέως, έχει ταχθεί
επίσης και ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιστημόνων και επαγγελματιών που εκπροσωπούνται
από το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο...
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‘’Μέτωπο’’ υγειονομικών κατά της’’ επικίνδυνης τροπολογίας Κεραμέως για τα
κολλέγια’’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σύμφωνα με την επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, με την αιφνιδιαστική τροπολογία
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υποβιβάζεται η Ανώτατη Εκπαίδευση στην
Ελλάδα.
«Μέτωπο» υγειονομικών δημιουργείται κατά της τροπολογίας Κεραμέως για τα κολλέγια. Με
επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, την υπουργό Παιδείας, τους Προέδρους
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, την οποία κοινοποιούν
και προς το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα Διοικητικά
Συμβούλια των ΝΠΔΔ:
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών
Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αττικής
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
που αποτελούν τα επίσημα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν περίπου 100.000
επαγγελματίες υγείας, ζητούν την άμεση απόσυρσή της.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά της τροπολογίας Κεραμέως, έχει ταχθεί επίσης και ένας πολύ μεγάλος
αριθμός επιστημόνων και επαγγελματιών που εκπροσωπούνται από το Τεχνικό, το Οικονομικό
και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, καταδεικνύοντας έτσι το μέγεθος των αντιδράσεων που έχει
προκαλέσει η εν λόγω τροπολογία στην Ελληνική κοινωνία συνολικά.
Σύμφωνα με την επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, η αιφνιδιαστική τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κατατέθηκε χωρίς διάλογο, πριν την ψήφιση
του Νόμου 4763/2020 στη Βουλή των Ελλήνων και προβλέπει την αναγνώριση
επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (κολλέγια), εξισώνοντας τους, με τους τίτλους σπουδών των Πανεπιστημίων,
βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος,  με συνέπεια να υποβιβάζεται η
Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Στην επιστολή του, το μέτωπο των υγειονομικών υπενθυμίζει  ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3969/2008 «τα κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα  με
τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης,
όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.»
Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για την
επαγγελματική ισοδυναμία, όρος που δεν υφίσταται στην υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγία, αλλά
αποτελεί Ελληνική «εφεύρεση», δεν μπορεί να εφαρμόζεται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα, όπως  είναι τα επαγγέλματα υγείας.
Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 και δίνει τη
δυνατότητα αναγνωρίσεως επαγγελματικού δικαιώματος σε υπήκοο κράτους - μέλους και
τρίτης χώρας,  είναι εκτός των προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγίας.
Παράλληλα, το μέτωπο των υγειονομικών στην επιστολή του, στηλιτεύει το γεγονός ότι με τον
επίμαχο νόμο, το ΑΤΕΕΝ κρίνεται αρμόδιο:
να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών της υφηλίου
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να συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών των αλλοδαπών πτυχίων με τα προγράμματα
σπουδών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο
(για Αρχιτέκτονες, για Πολιτικούς Μηχανικούς, για Γεωπόνους, για Οικονομολόγους, για
Φυσικοθεραπευτές, για Μαίες, για Εργοθεραπευτές, για Οδοντοτεχνίτες, για Νοσηλευτές κ.λπ.)
να αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, πρόσφατες αποφάσεις
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντοπίζουν και αναγνωρίζουν ελλείψεις στα προγράμματα
σπουδών των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), ενώ παρόλα αυτά, έχουν
αποδοθεί επαγγελματικά προσόντα στους κατόχους τους.
Σύμφωνα με το «μέτωπο» των υγειονομικών, οι διατάξεις του Ν. 4763/2020 επηρεάζουν τα
επαγγέλματα υγείας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγείακαι η Ελλάδα να
γίνεται η αυτόματη «πύλη εισόδου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αμφιβόλου ποιότητας
επαγγελματίες υγείας.
Το «μέτωπο» των υγειονομικών ζητά τον άμεσο καθορισμό διαδικτυακής συνάντησης, στην
οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. που
συμμετέχουν σε αυτό, με σκοπό την ενημέρωση των αποδεκτών της επιστολής για τις απόψεις
τους, έχοντας ως στόχο την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
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Μέτωπο υγειονομικών κατά της «επικίνδυνης» τροπολογίας Κεραμέως για τα κολλέγια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Οδοντοτεχνίτες, Μαίες - Μαιευτές,
Επισκέπτες Υγείας και Κοινωνικοί Λειτουργοί ζητούν την άμεση απόσυρσή της τροπολιγίας της
Υπουργού Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, για τα κολλέγια.
Έντονες αντιδράσεις έχει δημιουργήσει η τροπολογία Κεραμέως που προβλέπει την
αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα
μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), εξισώνοντας τους, με τους τίτλους σπουδών των
Πανεπιστημίων.
Οι υγειονομικοί θεωρούν ότι αυτή η τροπολογία βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του
Συντάγματος, με συνέπεια να υποβιβάζεται η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Επιστολή υγειονομικών σε Κεραμέως
Έτσι, έχει δημιουργηθεί «μέτωπο» υγειονομικών κατά της τροπολογίας Κεραμέως για τα
κολλέγια.
Με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, την υπουργό Παιδείας, τους Προέδρους
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, οι νοσηλευτές, οι
φυσιοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές, οι μαίες, οι οδοντοτεχνίτες, οι επισκέπτες Υγείας και οι
κοινωνικοί λειτουργοί ζητούν την άμεση απόσυρσή της τροπολογίας. 
Στην επιστολή του, το μέτωπο των υγειονομικών υπενθυμίζει ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3969/2008 «τα κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους
τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως
Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.»
Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για την
επαγγελματική ισοδυναμία, όρος που δεν υφίσταται στην υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγία, αλλά
αποτελεί Ελληνική «εφεύρεση», δεν μπορεί να εφαρμόζεται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα, όπως είναι τα επαγγέλματα υγείας.
Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 και δίνει τη
δυνατότητα αναγνωρίσεως επαγγελματικού δικαιώματος σε υπήκοο κράτους - μέλους και
τρίτης χώρας, είναι εκτός των προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγίας.
Παράλληλα, το μέτωπο των υγειονομικών στην επιστολή του, στηλιτεύει το γεγονός ότι με τον
επίμαχο νόμο, το ΑΤΕΕΝ κρίνεται αρμόδιο:
να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών της υφηλίου
να συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών των αλλοδαπών πτυχίων με τα προγράμματα
σπουδών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο
(για Αρχιτέκτονες, για Πολιτικούς Μηχανικούς, για Γεωπόνους, για Οικονομολόγους, για
Φυσικοθεραπευτές, για Μαίες, για Εργοθεραπευτές, για Οδοντοτεχνίτες, για Νοσηλευτές κ.λπ.)
να αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, πρόσφατες αποφάσεις
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντοπίζουν και αναγνωρίζουν ελλείψεις στα προγράμματα
σπουδών των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), ενώ παρόλα αυτά, έχουν
αποδοθεί επαγγελματικά προσόντα στους κατόχους τους.
Σύμφωνα με το «μέτωπο» των υγειονομικών, οι διατάξεις του Ν. 4763/2020 επηρεάζουν τα
επαγγέλματα υγείας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και η Ελλάδα να
γίνεται η αυτόματη «πύλη εισόδου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αμφιβόλου ποιότητας
επαγγελματίες υγείας.
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Έτσι, το «μέτωπο» των υγειονομικών ζήτησε τον άμεσο καθορισμό διαδικτυακής συνάντησης,
στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ν.Π.Δ.Δ.
που συμμετέχουν σε αυτό, με σκοπό την ενημέρωση των αποδεκτών της επιστολής για τις
απόψεις τους, έχοντας ως στόχο την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Health ανα Tag:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΚΟΛΕΓΙΟ
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Κολέγια: «Μέτωπο» υγειονομικών κατά της τροπολογίας Κεραμέως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την απόσυρση της ρύθμισης που εξισώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων
κολεγίων-ΑΕΙ ζητούν Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Οδοντοτεχνίτες,
Μαίες – Μαιευτές, Επισκέπτες Υγείας και Κοινωνικοί Λειτουργοί
«Μέτωπο» υγειονομικών δημιουργείται κατά της τροπολογίας Κεραμέως για τα κολέγια, με την
οποία τα επιμελητήρια υποχρεώνονται να εγγράφουν αποφοίτους κολεγίων αφαιρώντας τους
την αρμοδιότητα να κρίνουν τις αιτήσεις.
Με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, την υπουργό Παιδείας, τους Προέδρους
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, την οποία κοινοποιούν
και προς το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα Διοικητικά
Συμβούλια των ΝΠΔΔ:
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος Πανελλήνιος Σύλλογος ΦυσικοθεραπευτώνΠανελλήνιος
Σύλλογος ΕργοθεραπευτώνΠανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών ΥγείαςΠανελλήνιος Σύλλογος
ΟδοντοτεχνιτώνΣύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών ΑττικήςΣύνδεσμος Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος
που αποτελούν τα επίσημα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν περίπου 100.000
επαγγελματίες υγείας, ζητούν την άμεση απόσυρσή της.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά της τροπολογίας Κεραμέως, έχει ταχθεί επίσης και ένας πολύ μεγάλος
αριθμός επιστημόνων και επαγγελματιών που εκπροσωπούνται από το Τεχνικό, το Οικονομικό
και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, καταδεικνύοντας έτσι το μέγεθος των αντιδράσεων που έχει
προκαλέσει η εν λόγω τροπολογία στην Ελληνική κοινωνία συνολικά.
Σύμφωνα με την επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, η αιφνιδιαστική τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κατατέθηκε χωρίς διάλογο, πριν την ψήφιση
του Νόμου 4763/2020 στη Βουλή των Ελλήνων και προβλέπει την αναγνώριση
επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (κολέγια), εξισώνοντας τους, με τους τίτλους σπουδών των Πανεπιστημίων,
βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος,  με συνέπεια να υποβιβάζεται η
Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Στην επιστολή του, το μέτωπο των υγειονομικών υπενθυμίζει  ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3969/2008 «τα κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα  με
τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης,
όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.»
 Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για την
επαγγελματική ισοδυναμία, όρος που δεν υφίσταται στην υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγία, αλλά
αποτελεί Ελληνική «εφεύρεση», δεν μπορεί να εφαρμόζεται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα, όπως  είναι τα επαγγέλματα υγείας.
 Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 και δίνει τη
δυνατότητα αναγνωρίσεως επαγγελματικού δικαιώματος σε υπήκοο κράτους - μέλους και
τρίτης χώρας,  είναι εκτός των προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγίας.
Παράλληλα, το μέτωπο των υγειονομικών στην επιστολή του, στηλιτεύει το γεγονός ότι με τον
επίμαχο νόμο, το ΑΤΕΕΝ κρίνεται αρμόδιο:
να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών της υφηλίουνα συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών
των αλλοδαπών πτυχίων με τα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο (για Αρχιτέκτονες, για Πολιτικούς

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/anakoinoseis/342076_kolegia-metopo-ygeionomikon-kata-tis-tropologias-kerameos
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


http://www.alfavita.gr/

 Publication date: 22/01/2021 11:51

 Alexa ranking (Greece): 216

 https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/anakoinoseis/342076_kolegia-metopo-ygeionom...

Μηχανικούς, για Γεωπόνους, για Οικονομολόγους, για Φυσικοθεραπευτές, για Μαίες, για
Εργοθεραπευτές, για Οδοντοτεχνίτες, για Νοσηλευτές κ.λπ.)να αποδίδει επαγγελματικά
δικαιώματα στους κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, πρόσφατες αποφάσεις
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντοπίζουν και αναγνωρίζουν ελλείψεις στα προγράμματα
σπουδών των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), ενώ παρόλα αυτά, έχουν
αποδοθεί επαγγελματικά προσόντα στους κατόχους τους.
Σύμφωνα με το «μέτωπο» των υγειονομικών, οι διατάξεις του Ν. 4763/2020 επηρεάζουν τα
επαγγέλματα υγείας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και η Ελλάδα να
γίνεται η αυτόματη «πύλη εισόδου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αμφιβόλου ποιότητας
επαγγελματίες υγείας.
Το «μέτωπο» των υγειονομικών ζητά τον άμεσο καθορισμό διαδικτυακής συνάντησης, στην
οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. που
συμμετέχουν σε αυτό, με σκοπό την ενημέρωση των αποδεκτών της επιστολής για τις απόψεις
τους, έχοντας ως στόχο την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Όλες οι ειδήσεις σήμερα
Γιορτή Τριών Ιεραρχών: Πώς θα εορταστεί φέτος στα σχολεία
ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading
- Listening
Το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για Προσλήψεις Εκπαιδευτικών
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΈΚΠΤΩΣΗ  σε σεμινάρια μοριοδοτούμενα του Παν.Αιγαίου έως 25 Ιανουαρίου - 385 ευρώ 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/anakoinoseis/342076_kolegia-metopo-ygeionomikon-kata-tis-tropologias-kerameos
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db



