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ΣΕΛΙΔΑ

αναγνώστες μας
, «ανακρίνουν» 

μέσω της «Ε» 
τους ανθρώπους 

της Αλλαγής

ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ
Ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Σημίτης σε «ανάκριση», σή*1 

μέρα, από 20 αναγνώστες και δεκάδες επιστολογράφους μα£« 
απ' όλη την Ελλάδα. Μια «ανάκριση», που κράτησε δυο ώρβί 
και θα δημοσιευτεί σε δύο συνέχειες, σήμερα και αύριο! ΣτνΑ 
συζήτηση αυτή θίχτηκαν όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν”  
την αγροτική μας οικονομία και δόθηκαν από τον υπουργώ I 
υπεύθυνες απαντήσεις σε όλα τα θέματα, τα σημαντικότερα από 
τα οποία αφορούσαν:
•  Τις «χωματερές» φρούτων και πώς θα αντιμετωπισθούν ριζι* 
κά.

Γ ί

Κ. ΣΗΜ ΙΤΗΣ (υπουργός Γεωργίι^)

•  Για τις είκοσι δύο ορεινές περιοχές που άρχισαν ήδη να 
Χρηματοδοτούνται από ένα κονδύλι 30.000.000 δραχμών που 
έχει, ήδη, διατεθεί
•  Τις δασικές περιοχές, βοσκοτόπους και αγροτεμάχια.

I ·Τ η ν  αναδάσωση.
|  ·  Τις κτηνοτροφίκές μονάδες και την εφαρμογή νέου προγράμ- 
I ματος.
ί  ·Τ η ν  αντιμετώπιση των παγετών και του χαλαζιού.

Μια συνέντευξη - ανάκριση που ενδιαφέρει όχι μόνο τους 
I  αλλά και κάθε Ελληνα.

Πρόγραμμα 30|Οις για 
τους ορεινούς Νομούς

ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ

Κάθε «ανάκριση» υπουργού, απ' αυτές που για πρώτη 
φορά στην απορία της ελληνικής δημοσιογραφίας ασήγαγε 
η  «Ελευθεροτυπία» είχε, βεβαίως, τον δικό της χαρακτήρα 
κάθε φορά. Με τον υπουργό Γεωργίας Κώστα Σημίτη η 
δίωρη «ανάκρισή» του, επηρεάστηκε από την προσω
πικότητά του: ήρεμη, με έντονη συμμετοχή των τεσσάρων 
συμβούλων που τον συνόδευαν και, προ παντός, «κοφτή» 
και εντός του θέματος.

Το ότι ο  υπουργός είχε μελετήσω μέχρι κεραίας, πριν 
δεχθεί την ανάκριση, όλα τα θέματα που έθιγαν ή θα μπο
ρούσαν να θίξουν ο ι αναγνώστες μας, αυτό δεν πρέπει φυσι
κά να εκπλήσσω κανένα. Είναι γνωστή η  φιλοπονία του 
υπουργού Γεωργίας. Την έμαθαν καλά και οι συνάδελφοί 
του υπουργοί Γεωργίας των χωρών της Ε.Ο.Κ., τους ο
ποίους έπιααε ορισμένες φορές απροετοίμαστους ή  αμελέ
τητους σε θέματα συσκέψεων που προήδρευσε και από τότε 
μόλις ακούνε σύσκεψη με πρόεδρο τον Σημίτη το  ρίχνουν 
στη μελέτη. Ψιθυρίζεται, μάλιστα, και το γράφουμε με επι
φύλαξη ότι δυο-τρεις από τις αναμφισβήτητες επιτυχίες υ
πέρ της Ελλάδας στην ΕΟΚ οφείλονται ακριβώς στο γεγο
νός ότι, πήγε τόσο μελετημένος και προετοιμασμένος στις 
συσκέψεις, ώστε «έπιασε στον ύπνο» μερυτοΰς αντιρρησίες 
συναδέλφους του. Αυτά, με κάθε επιφύλαξη, επαναλαμβά
νουμε.

Η συνάντηση με τον Κώστα Σημίτη έγινε την περασμένη 
Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι στην αθουσα συσκέψεων του 
υπουργείου Γεωργίας. Ο ι «ανακριτές» του ήταν 20 ανα
γνώστες της «Ελευθεροτυπίας», οι περισσότεροι από τους 
οποίους είχαν έρθει από την επαρχία. Ο ι ερωτήσεις όμως 
που μας είχαν έρθει ταχυδρομικά ήταν αμέτρητες.

Πριν όμως δώσουμε τον λόγο σε κάποιο «ανακριτή» 
είχαμε μια απορία: .
«Ε»ι Ε χα  δημιουργηθεϊ, κ. υπουργέ, η  εντύπωση σπ  ασχο- 
λτΐοθ* υπερβολικά μ ε  την Ε.Ο. Κ. και ό π  καραμελάτε εξ 
αιτίαςεκού τσ ελληνυα* αγροτικά προβλήματα. Σ ας κατα - 

πουλπθούν πολλάΛ ευϋζ-- 
,  , <χ«φ* «μως~

_ _ _  ο,η  αφόρα τα λεμόνια και τα-πορτοκάλια^
τοο χουλάμε, αρμόδιο είναι το υπουργείο. Εθνικής Ο ικο
νομίας, εμείς δεν ελέγχουμε τις εξαγωγές.-

Πράγματι η απασχόλησή μου σε θέματα ΕΟΚ είναι μεγά
λη. Ιδιαίτερα αυτό το εξάμηνο. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι δεν ασχολούμαι, και πιστεύω αρκετά εντατικά, με τα 
προβλήματα της γεωργίας στο εσωτερικό της χώρας. Εδώ 
στο υπουργείο είμαστε μία συλλογική ηγεσία και οι υπόλοι
ποι συνεργάτες μου, ο ι υφυπουργοί και οι άλλοι σύμβουλοι 
ενεργούν και δραστηριοποιούνται κάτω από την καθοδήγη
ση του συνόλου και την δίκιά μου. Δεν νομίζω επομένως 
ότι η  απασχόλησή μου στην ΕΟΚ εμποδίζει οποιαδήποτε 
λύση να πραγματοποιείται.

Κοφτά και ήρεμα ο  Κώστας Σημίτης, καρά την πραγμα
τικά δύσκολη ερώτηση, δεν άφησε περιθώρια στις κακόβου
λες φήμες. Παράλληλα είχε κερδίσει και τους «ανακριτές» 
του, που κάθε άλλο καρά σαν τέτοιοι έμοιαζαν, από την 
πρώτη κι όλος ερώτηση-.

ΟΡΕΙΝΟΙ ΝΟΜΟΙ
Ο λόγος αμέσως στον κ. Ζήσιμο Τσόλκα, Μαραθώνος 

23. Μενίδι:
— Τι μέτρα έχετε πάρει, κ. υπουργέ, για να στηρίξπε τους 
αγρότες των ορηνών και ημιορεινόν πφίοχων— 
ΣΗΜΓΓΗΣ; Εφαρμόζουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι 
ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση και ανάπτυξη της κτηνο- 
ροφίας γι’ αυτές τις περιοχές, όπου μπορεί να αναπτυχεί 
κυρίως η  κτηνοτροφία. Λεύτερο έχουμε κάνει μια προσπά
θεια για να προωθήσουμε τη δασική ανάπτυξη, που πι
στεύουμε ότι, μπορεί να αυξηθεί πολύ περισσότερο από τα 
σημερινά επίπεδα. Αυτά τα μέτρα έχουν αρχίσει και εφαρ
μόζονται, αλλά δεν αποδίδουν ακόμα, γιατί έχουν μακρο
πρόθεσμο χαρακτήρα-.

Ο κύριος Τσάλκας, όμως, ήθελε να ακούσει «εδώ και 
τώρα» έργα και όχι προγράμματα. Γ ι' αυτόν έργα σημαί
νουν-
—— ναι αλλά λεφτά —με τα  λεφτά τί γίνεται;
ΣΗΜΙΤΗΣ: Η κυβέρνησή μας έχει εκπονήσει ένα πρό
γραμμα για την ανάπτυξη 22 ορανών και μειονεκτικών, ας 
το  πω έτσι, νομών της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό προβλέ
πει δαπάνες 30.000.000 δραχμών στα οποία η Ε.Ο.Κ. θα 
ουμβάλει κατά 35-30%.-
ΊΧΟΛΚΑΣι Και πού θα πάνε αυτά τα λοφία  μαίες·· 
ΣΗΜΙΤΗΣ: Σε έργα διευθέτησης χαμόρρων, εξηλεκτρι
σμού, δασικά, αγροτικά, ανάπτυξης κτηνοτροφίας και καλ
λιεργειών που μπορούν να εφαρμοστούν οε ορανές περιο
χές-
ΤΣΟΛΚΑΣ: Υπουργέ μου, στην τσέπη του αγρότη εγώ 
θέλω να μάθω ά  θα πόα;
ΣΗΜΙΤΗΣ: Εμμεσα θα αυξηθεί το  εισόδημα του αγρότη 
από αυτά τα έργα.

Αποψη οπό τη ν ·α νό κ ρ ιο η · του υπουργού Γεωργίας Κώστα Ιηρίτη

Τσόλκας: ·Ε γώ  θέλω να μάθω αν παίρ
νουν ίο  λεφτό οι αγρότες»

Τ Ι  Π Α ΙΡ Ν Ο Υ Μ Ε  Α Π Ο  Ε Ο Κ  -  Η Ε Ξ Υ ΓΙΑ Ν Σ Η  Τ Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Ν

Τα ερωτήματα που στάλθηκαν 
ταχυδρομικά στην «Ε» και αφορού
σαν τον υπουργό Γεωργίας Κώστα 
Σημίτη ήταν πολυάριθμο και ανα- 
φέρονταν σε μια σωρό προβλημά
των που απασχολούν τους χιλιάδες 
αγρότες γης χώρας μας και που 
χρόνια τώρα παραμένουν όλυτα 
Λόγω του αριθμού τους χρειάστηκε 
νάχουμε ιδιαίτερη συνάντηση με 
τον υπουργό γιο να μας δώσει τις
α « ώ β ν * ( «  αποντήσ»«:-·

nt* πΛηρη ένταζη της ΕΑ- 
. λάβας σπην COK τι ακριβώς έχει ' 

ασπράξα η  χώρα μας από το 
ΦΕΟΓΚΑ και π  ίχ α  καταβάλει 
σαν εισφορά στον Ιδιο τομέα; 
(Παν. Γαλούαης, ΑλαγονΙας 1 Κα
λαμάτα).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Για το έτη 81. 82 οι 
εισπράξεις προσανατολισμού α
νέρχονται σε 2,1 έως 2,2  δ ια  δρχ. 
Το '  83 θα φτάσουν τα τέσσερα δις 
δρχ. γιατί χρημστοδοντούνται πε
ρισσότερα προγράμματα Για τα 
έτη 81 - 83 οι εισπράξεις εγγυή
σεων ανέρχονται σε 8,9 δια, δρχ 
το 1081,44.8 δια δρχ. το 1982 και 
72 δια. δρχ το 1983. Η ελληνική 
εισφορά δεν είναι ξέχωρη, αλλά 
ουμπεριλαμΒάνεται στο σύνολο 
της ελληνικής εισφοράς στην Κοι
νότητα που παρακολουθείται από 
το υπουργείο Οικονομικών.

ΦΠοιά είναι η  ετήσια παραγωγή 
βαμβακιού στην Ελλάδα και πόση 
απ' αυτή εξάγεται στις χώρες της 
ΕΟΚ;
(Παν. Γαλούσης).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Για ίο  1881 η παρα
γωγή ήταν 366.000 τόννοι, οι εξα
γωγή 0.283 τόννοι και ειδικότερα 
στις χώρες της ΕΟΚ 1618 τόννοι 
Για το 1982 η παραγωγή ήταν 
315.(XX) τόννοι οι εξαγωγές 
17639 και η εξαγωγή προς τις 
χώρες της ΕΟΚ 1.130 τόννοι Και 
για το 1983 η παραγωγή ήταν 
430.000 τόννοι οι εξαγωγές 4698 
τόννοι και προς τις χώρες της ΕΟΚ 
180 τόννοι
#  Γιατί δεν υπάρχει επαρκής πλη- 
ροψάρηαη του αγροτικού πληθυ
σμού όσον αφορά τους συνετοί· 
ρισμούς, την ΕΟΚ, το καθεστώς

που ισχύει σήμερα στον αγροτικό 
τομέα και για την αγροτική πολι
τική του κράτους; (Ολγα Τσακιρί- 
δη Κων/πόλεως 19, Ανω Ηλιού
πολη).

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Το συνεταιριστικό 
κίνημα εξυγιάνθηκε και υποβοη- 
θήθηκε μετά την ψήφιση του Ν. 
1357/82 για τη δημοκρατική λει
τουργία των συνεταιρισμών, το 
κίνημα εμπλουτίστηκε με 
100.000 νέα μέλη που σε σημαν
τικά ποσηστά ήταν άτομανεαρής. 

'  ηλικίας και αρκετές γυναίκες. 
Ψηφίστηκε επίσης ο  Ν. 1361/83 
για τις αγροτικές συνδικαλιστι
κές οργανώαεως. που έδωσε ου
σιαστικά και επίσημα το δικαίω
μα στους αγρότες μας να συνδι
καλίζονται. Τις μέρες αυτές κλεί
νει και η διαδικασία δημόσιος 
συζήτησης του σχεδίου νόμου 
για το θεσμικά πλαίσιο των συνε- 
τοιρισπκών οργανώσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
•Μ ε ποιά τρόπο υπολογίζουν το 
κόστος παραγωγής και έδωοαν 
στα αγροπκό προϊόντα αυξήσεις 
που είναι 3 φορές κάτω από τις 
αυξήσεις στα φάρμακα και τα λι
πάσματα; (Ιάσονας Παπαπετρά- 
πουλος, αγρότης).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Ο υπολογισμός του 
κόστους παραγωγής σε μια απόλυ

τα αντικειμενική και επιστημονική 
βάση άρχισε με την εφαρμογή οπό 
το υπουργείο Γεωργίας ειδικού 
προγράμματος, που ξεκίνησε την 
1.163.

Με βάση τα στοιχεία που θα α
παιτηθούν, μέσα στο ‘84 θα είναι 
δυνατόν V αρχίσω η εφαρμογή πο
λιτικών τιμών για τα γεωργικό προϊ
όντα. που θα λαμβάνει υπόψη τις 
πραγματικές μεταβολές στο κό
στος παραγωγήν 

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζε
ται τουλάχιστον μια τριετία συ
νεχών προσδιορισμών του κόστους 
για να υπάρξουν ασφαλή συμπερά
σματα

Φ Γιατί δεν δίνονται μεγαλύτερες
τιμές ασφαλείας για τα εγροπκά 
προϊόντα; (Πέτρος Πεηύηουλος 
Μεταξά 34 - Μεααήντφχώω^^

ΣΗΜΙΤΗΣ: Οι τιμές^ωψαλείος 
στα αγροτικά προΐόνια καθορίζον
ται με βάση το κόστος ποραγωγήί 
τους σε μια μέση εκμπώλευση. 
ένα μικρό περιθώριο δρδους.

Με τον μηχανισμό |9ητιμώνί%νφ^ 
82 το αγροτικό udSftnua -« r  
ξ ήθηκ» ι 
5,8%.

Είναι φυσικό·μια μικρή εκμετάλ
λευση να μην ικανοποιείται από πς 
τιμές ασφαλείας, αλλά από την άλ
λη πλευρά μεγαλύτερες τιμές α
σφαλείας δίνουν πολύ μεγάλα κέρ
δη στη μεγάλη εκμετάλλευση.

Για τις μικρές εκμεταλλεύσεις έ
χουν ληψθεί ευεργηιψά μέτρα 
όπως επιδοτήσεις, οικονομικές ενι
σχύσεις κλα
Φ Είμαι τσοπάνης και ιΐμαι 70 
χρονώ. Μέχρι πέρυσι έπαιρνα εξι- 
οωηκή αποζημίωση γπ τα αι
γοπρόβατά μου όπως όλοε Φέτος 
όμως δεν πήρα επειδή κίραοα το 
όριο ηλικίας. Γιατί; (Μιχάλης Λ- 
γριογιάννης Αστρος Κυνουρίας).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Σύμφωνα μειην αριθ. 
112/83 απόφαση π κ  Επιτροπής 
Τιμών και Εισόδημά**?' απο
κλείονται από το πράγράψα της ε- 
ξισωτικής αποζημίωσης: 
α  Οσοι παίρνουν σύνταξή am άμε
σα ασφαλισμένοι από οποωδήποτε 
ταμείο Εσωτερικού κ«! Εξωτερι
κού.
β. Οσοι είναι ηλικίας πάνω οπό 85 
ετών.

Κατά τη συζήτηση ο κ. υπουργός 
δήλωσε ότι η εξισωπκή αποζημίω
ση δεν έχει κοινωνικό χαρακτήρα, 
αλλά είναι μέσο κατεύθυνσης της 
ανάπτυξης.

ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ
Φ Γιατί η κυβέρνηση της αλλαγής 
δεν προχωράει στην έξυγίανση 
του κυκλώματος anápt- αλεύρι 
■ Ψώμί;

Φ Γιατί δεν γίνεται αναδασμός 
των ταιφλικιών και των μοναστη
ριακών κτημάτων, ώστε να απο
κτήσουν χωράφια και a i ακτήμο- 
νες; (Νικόλαος Κεσίδης, Πρόχω
μα θεσ/νίκης).
h  ΣΗΜΙΤΗΣ: Η κυβέρνηση μελετά 
το όλο θέμα Ηδη από το καλοκαίρι 
έχει γίνεΐ/οωρό συσκέψεων για τη 
μελέρτ-και τις λύσας που τυχόν θα 
ΐΜρύν.

„un α ν  ίΡ ° ° Υ  το πρώτο ερώτημα 
θα π» βρεΐιε-σπΜ3μ=- 

νέντευξη του υπουργού εμπορίου 
I  Πύργου ΜωραΤτη που δημοσιεύτη

κε <ΠΟ φύλλο της «Ε» την περασμέ
νη Δευτέρα
Ο Γιατί δεν αποδεσμεύετε τους 
γεωπόνους από το γραφειοκρατι
κό σύστημα, ώστε να πάνε στο 
χωράφι και να βοηθήσουν ουσια
στικά τον αγρότη;. (Αντώνης 
Φρσγκιοδάκης, Αντ. Καστρινάκη 
7 Ηράκλειο Κρήτης).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Με τον νέο οργανι
σμό του Υπ. Γεωργίας δίνονται λύ
σεις ώστε ο γεωπόνος γεωργικών 
εφαρμογών να οσχολείται κατά κύ
ριο λόγο με τα αναπτυξιακό προ
βλήματα των γεωργικών εκμεταλ
λεύσεων και λιγότερο με διοικητικό 
και ρυθμιστικό θέματα 
• Για τί δεν έγινε μέχρι σήμερα 
καμμιά προσπάθεια αναδιάρθρω
σης σπς υπηρεσίες του υπ. 
Γεωργίας και συγκεκριμένα σπς 
Διευθύνσεις Γεωργίας των 
νομών; (Γεώργιος Καρβούνης ·  
Λορίσης 73 Κατερίνη).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Η κυβέρνηση κατα
βάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
τόσο σε εθνικά όσο και οε κοινοτι
κό επίπεδο, ώστε να αυξηθεί ο  αρι
θμός των γεωτεχνικών για τα πετύ- 
χει την καλύτερη καθοδήγηση του 
αγροτικού πληθυσμού Πρόσφατο 
πέτυχε την έκδοση κοινοτικής από
φασης για να ενισχυθεί η χώρα μας 
με κοινοτικό κονδύλια για την πρό
σληψη 1.800 τεχνικών.
• Γιατί στους 1.ΘΟΟ γεωτεχνι
κούς που πρόκειται να προαλη- 
Φθούνμε επιδότηση της ΕΟΚ δεν 
αυμπεριλαμβάνονται και ο ι τεχνο
λόγοι γεωπονίας; (Γεώργιος Καρ-

βούνης)
ΣΗΜΙΤΗΣ: &  τεχνολόγοι γεωπο- 

νίος 8εν συγκαταλέγονται στους 
γεωτεχνικούς και γι' αυτό δεν είναι 
εγγεγραμμένοι στο Γεωτεχνικό Επι
μελητήριο και ως εκ τούτου δεν 
μπορούν να προοληφθούν με επν- 

_66τηση της ΕΟΚ.
• Στο  χωριά Χωρεπίοκοπα της 
Κέρκυρας το Μ όρτη του 9 3  έπε- 
<* χαλάζι με αποτέλεσμα να κα- 
ταστροφεί η  παραγωγή τουελιπο-

'κάμπου. Στη _  _____
δως υπηρεσίες έκαναν αστοφόσ 
και κριθήκαμε ως άωσκούχατ ο-, 
ποζημπύσεως. Κ ι ενώ όλοι έχουν 
την αποζημίωση τους είμαστε 
δύο άτομα που δεν έχουμε ακό
μα αποζημιωθεί: Που οφείλεται η 
καθυστέρηση της αποστολής α- 
ποζημιώοεως για μας; (Αντωνία 
Μαυροζούμη, Σπυρίδων Τουιτό- 
νος, Εργ. Κατοικίες Κουλίνας 29 
Κέρκυρα).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Τα χρήματα είχαν 
σταλεί, αλλά επεστρόφησαν διόπ 
δεν είχε δηλωθεί ακριβής διεύθυν
ση κατοικίας. Αρμόδιος του ΟΓΑ θα 
επικοινωνήσει με τον ανταποκριτή 
της περιοχής και θα διευθετηθεί το 
θέμα
• Για τί δεν συμπεριέλαβαν και 
μας σπς καταστάσεις της εξισω- 
πκής αποζημιώσεως της οικο
νομικής ενίσχυσης με το οι- 
παλαγικό όπ φεύγουμε τον 
χειμώνα απ’ το χωριό και εργαζό 
μααε όπου βρούμε;  (Δημήτριος 
Αναστασύπουλος Ιπαμένα Αι
τωλοακαρνανίας).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Η αίτηση σος απορρί- 
φθηκε από την Δ/νοη Γεωργίας της 
Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από βε
βαίωση του Προέδρου της Κοινό
τητάς σος όπ  δεν είστε μόνιμα κά
τοικοι Σιτομένων αλλά Αγρίνιου.
•  Υπάρχει καμμιά σοβαρή πρότα
ση από το εξωτερικά για ίδρυση 
εργοστασίου ιχθύων στην Καβά
λα; (Ιωάννης Παντέλος).

ΣΗΜΙΤΗΣ: Στις αρμόδιες υπηρε
σίες του υπουργείου Γεωργίας δεν 
έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα μελέ
τη ή αίτηση για εργοστάσιο ιχθύων 
στην Καβόλα

Η εκτίμησή μας όμως είναι - και αυτό από το πείραμα 
της περιοχής του Ζαγοριοό - ότι το εισόδημα απο τη γεωρ
γία ή το δάσος δεν καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες των 
κατοίκων αυτών των περιοχών.

ΤΣΟΛΚΑΣ: Κ α  τότε η  θα γίνε» υπουργέ}
ΣΗΜΙΤΗΣ: Η εκτίμησή μου είναι ότι σ ' αυτές τις περιο

χές κρέκει παράλληλα να προωθήσουμε τον τουρισμό και 
τη χειροτεχνία. Παράλληλα πιστεύω ότι, πρέπει να καθορί
σουμε ειδικούς κανόνες για την χρήση της γης. Η κτηνο
τροφία θέλει χώρους. Ελπίζουμε στους επόμενους τρας — 
τέσσερεις μήνες να είναι έτοιμο το σχετικό νομοσχέδιο, που 
σας βεβαιώ θα είναι απόρροια λεπτομερειακής μελέτης και 
συζήτησης μέσα στο υπουργείο.

ΤΣΟΛΚΑΣ: Εγώ δεν πολιεπιταλεβιπυω σπ’ αυτά τα

πράγματα, αλλά αφού το λ«ς εσύ ό σ α  « a  καθηγητής..

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Το γεγονός είχε π ρ ο κ « ν ώ η ω σ η  στον υπο

φαινόμενο και το  « τ η μ ι^ Η  Ελευ^ρο^Τ β  (Αλ. Μάτση, 
Χρ. Χαλκιοπούλου, ΟλϋΜ ώζον. Α0. Π ^ ^ η ,  Αγγ. Καρα- 
βά), ότι δηλαδή κ α ν έ ν α ^ ρ  τ®·* ““κ ο ^ Ρ ς  αναγνώστες 
μας δεν είχε θελήσει να ρωτήσει τον υπουργό για τ ις  χωμα
τερές των φρούτων.

«Ε»: Με τις χωματερές n  « " P to m  κ. υπουργέ;
ΤΣΟΛΚΑΣ: AL· μπράβο είν® «η αυτό!
ΣΗΜΙΤΗΣ: Το θέμα έχει » ο  πουρές κ. Μαύρο. Ο ι 

χωματερές για να καταστρέφονται τα βερύκοκκα, τα πορτο-

■τή^ιη και τα ροδάκινα δεν ικανοποιούν κανένα, ούτε τους 
παραγωγούς. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, ούτ* το  υ 

πουργείο Γεωργίας. Η άλλη πλευρά είναι ότι έχουμε, για 
ορισμένα προϊόντα υπερπαραγωγή...

«Ε»: Που προκλήθηκε από κάποιον άναρχο προγραμμα
τισμό της γεωργίας υποθέτουμε...

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: -α λ λ ά  και από τις κάρα πολύ χαμηλές διε
θνείς τιμές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μένουν τα φρούτα 
στην Ελλάδα και, προκειμένου να προστατευθεί το ει
σόδημα των αγροτών, να λειτουργεί η διαδικασία απόσυρ
σής τους, η οποία βεβαίως εξασφαλίζει κάποιο εισόδημα 
στον αγρότη.

«Ε»ι Το ερώτημά μας, κ. υπουργέ, a n a  πως Ιο  την 
σποτ ρέψουμε—

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Ακριβώς. Φέτος για τα  ροδάκινα κατορθώ
σαμε να εκμεταλλευτούμε με χυμοποίηση ένα μεγάλο μέρος 
40 έως 50%, αστών που όδευαν στις χωματερές. 

ΤΣΟΛΚΑΣ: Και με τα  πορτοκάλια}
ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Α υτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί αν μείνουν 

λίγο  καιρό πικρίζουν. Εξετάζουμε τη δυνατότητα όμως να 
τα  χρησιμοποιήσουμε για ζοωτροφές. Δεν έχουμε όμω ς τις 
σχετικές εγκαταστάσεις και την ανάλογη τεχνολογία, για 
να το  πραγματοποιήσουμε αυτό σε μεγάλη έκταση.

ΠΑΓΕΤΟΙ -  ΧΑΛΑΖΙ
Ο  κ. Τσόλκας όμως είχε ρέντα την περασμένη Δευτέρα 

και κοιός ο  λόγος να to o  την χαλάσοομε;
— Με τον πάγο και με το  χαλάζι κ. υπουργέ η  γ ίνετα ι 

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Πολιτική μας είναι, και προς τα εκεί έχουμε 
στρέψη τις προσπάθειες μας, να έγκαταστήσουμε όσο γίνε
ται περισσότερους ανεμομείχτες που να κατασκευάζονται 
στην Ελλάδα.

«Ε»τ Ο χημαχνας που έρχεται θα μας βρα έτοιμους όμως 
Κ. υπουργέ;

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Ο χι, παρ’ όλο χοο  θα εγκαταστήσουμε αρκε
τούς ανεμομείχτες. Σ ' ό π  αφορά το χαλάζι αφού συζητήσα
με το θέμα με τον Ο Τ Λ .  εκπονήσαμε ένα πρόγραμμα . κ α 
λύτερα όμως να σας τα  κ α  ο  σύμβουλός μου κ. Δημήτρης 
Χριστοδούλου.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Η  προστασία της γεωργικής παρα
γω γής από καιρικές αντιξοότητες ήταν μέχρι σήμερα παθη
τική. Σ τόχος μας είναι να μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα 
ενεργηηκής προστασίας όσο το  δυνατόν ισχυρότερο. Είναι 
μια ιδέα χοο  μελετάμε αχό  πολύ καιρό και είμαστε σε θέση 
να πούμε ό η , μπορούμε να το γενικεύσοουε.

«Ε»: Εχετε κάνα ειιρϊφετα δηλαδή;
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Βεβαίως στο Ζεογαλατιό λ-χ, έχου

με βάλει σπρέΰ διάσπαρτα. Ο  παγετός μπορεί να καταπολε
μηθεί επίσης με ελικόπτερα ακόμα και με χρήση καπνού.

«Ε»: Τα θέμα «. υπουργέ δεν είναι τοσο γενικά όπως 
τα προηγούμενα, πάντως αψορά τους 120600 κατοίκους  
της Ηλιούπολης, θ α  μας ιε ι ιρεψειε λοιπόν να Ιάοουμε 
τα λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Κονταξτμ ΖεκόνΟοτι 10,  Ανω 
Ηλιούπολη.

Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ : Η  Ηλιούπολη αριθμώ 120600 κατοίκους 
κ . υπουργέ και δεν έχει ένα αθλητικό στάδιο. Ο  κ. Κουλού- 
ρης μας είχε προχθές (σ α . η  «ανάκριση» τοο Ια  
δημοσιευτεί στην μεθαυριανή «Κυριακάτικη  Ελευθεροτυ
πία») ότι α ν  το  υπουργείο Γεωργίας παραχ ωρ ήσει  στο Δή
μο μας ένα οικόπεδο θα διαθέσει αμέσως το κονδύλι για 
την οικοδόμηση του σταδίου 

ΣΗ Μ ΙΤ Η Σ: Εδώ και 6-7 μήνες πραγμα  » ποιήσαμε μια 
καταγραφή όλων των εκτάσεων χοο μχοραόν μζ διατεθούν 
από το  υπουργείο μας σε συλλογικούς φορείς. Καλέσαμε 
δε, ό λ ο υ ς τους Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχίες. Συλλό
γους να  μας πουν π  θα ήθελαν. Κάναμε μια. καταγραφή
n n v  m fln iiiaW ffM K . Ό ϊ»  « ά » ΐ τ ζ Μ « π ι  "

"""-w w fcg T tf τ£λ&ς ΜΧΓ ¿ ΙΡΨΟΟΓΘΓ  
Ββαχωρούμε και σε π ο ιό ν .,,

«Ε»: Κα* για  το  ουγκτεριμένο θέμα κ. υπουργέ; 
ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Α πό τη ν  ερώ τηση το υ  αναγνώστη σας προ- 

κλήθηκα και ανέθεσα στον κ. Μαατοράχο (α ,α . υπάλληλο 
τοο υπουργείου) και το ν  παραχάλεοα να  ερευνήσει αν. υ 
πάρχει αίτημα από τον Δ ήμο Η λιοόκολης_ αλλά  κ α  αν 
δεν υπάρχει αίτημα θα ψάξουμε για  να βρούμε χώ ρο, ο  
οποίος αν δεν διεκδιχείται θα δοθώ  

ΚΟΝΤΑΞΗΣ: Να κ α  τα  ευχάριστα—

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ο κύριος Δ ημήτριος Χριστόπουλος. Αγίου Νικολάου 6, 

Λαμία, περίμενε υπομονετικά επί ώρες τη  σειρά τοο. Καθό
ταν δίπλα στον υποφαινόμενο χω ρίς να τον ενοχλήσει ούτε 
μια φορά. Εχηρεασμός από τη ν  ατμόσφαιρα χοο  είχε δη
μιουργήσει στην «ανάκριση· η  προσωπικότητα τοο Σημίτη 
ή έμφυτη συστολή;.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ  κ . υπουργέ ήρθα για  ένα όχι 
τόσο σημαντικό πρόβλημα, πάντως θεωρώ ότι αψορά πολ
λούς. Π ρ ό α κ α  για  τα  αγροτικά  αυτοκίνητα. Γνώ ριζα cm, 
με εισήγηση δίκιά σος καταργήθηη το  προηγούμενο κα- 
θεστως, οπού ο  ο ποιοσδήποτε γινόταν «αγρότης» για  να 
lyopflott αυτοκίνητο.

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Ρω τήστε τον κ. Μ αύρο που είναι δημοσιο
γράφος και γνώ ριζα καλύτερα να οας χ α  τ ι γινόταν προη
γούμενα—

ΜΑΥΡΟΣ: Νομίζω ότι το ξέρετε και σας καλύτερα αχό 
μένα, κ. υπουργέ ~είχε γεμίσει το Κολωνφη και η Φωκίω- 
νος Νέγρη «αγροτόπαιδα»—

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ όμως, κ. υπουργέ, που θέλω να 
επιστρέψω στη γεωργία έχω ανάγκη αχό  ένα τέτοιο α υ 
τοκίνητο —έχω 16 στρέμματα και θέλω να τα καλλιεργή
σω—

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Εμείς όμως μόνο με μια υπόσχεση ότι θα 
ασχοληθεί κάποιος με τη  γεωργία δεν δίνουμε άδειες, θ α  
Ν  ρέπει κάποιος να απόδειξη ό η  έ χα  γη, ό η  την καλλιεργεί 
kJLx.  γ ια  να πάρει την άδεια αγροτικού αυτοκινήτου.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ* Εχω  όμως 16 στρέμματα γης, κ. υ
πουργέ...

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Μα δεν υπάρχα Ελληνας που να μην έχα  
λίγα στρέμματα στο χωριό με 10 ελιές. Ολοι αυτοί θα μπο
ρούσαν να δηλώσουν αγρότες και να αποχτήσουν άδεια 
αυτοκινήτου. Μου μοιάζα λίγο άδικο —για  τους πραγματι
κούς αγρότες, εννοώ.

Είναι κρίμα που για λόγους χώρου δεν μπορούμε να 
καταχωρήσουμε ολόκληρη την τόσο ενδιαφέρουσα και 
ζωντανή «ανάκριση» του υπουργού Γεωργίας, θ α  συνεχί- 
σουμε όμως αύριο.

Α Υ Ρ ΙΟ :  Τ ο  δεΰτχρο μέρος της συνέντευξης Σημί
τη που λύ να  κάθε απορία για τα κτηνοτροψικά, τα 
δόση κ λ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Α Το υπουργείο Πολιτισμού και Επι
θυμιών προκηρύσσει την πλήρωση με 
επιλογή τριών (3) οργανικών θέσεων η 
βικού επιστημονικού προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δωοΙου τρω
τούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέω
σης, καθώς και την πρόσληψη τριών (3) 
μεταφραστών κα  τριών (3) δάκτυλο· 
γρίφων ελληνικής και ξένων γλωσσών 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
διετούς Λώρκειης με δυνατότητα ανα
νέωσης ρτην Κεντρική Υπηρεσία ίου 
υηουριώου. και καλώ όσους επιθυ
μούν να προοληφθούν σπς θέσεις αυ
τές να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοι
κητικού του ΥΠΠΕ (ΑριστεΙδου 14 — 
Αθήνα), μέσα οε (10) δέκα ημέρας οπό 
την επόμενη της τελευταίας δημοσίευ
σης της περίληψης ουτής αίτηση με τα 
νόμιμα δΜαιολσγπτικά που αναφέρσν- 
ται στην προκήρυξη 

0  Οι υποψήφιοι για ης ανωτέρω θύ
σεις ΐΗΜπα να έχουν τα εξής γενικά 
μ ι εωκά προσόντα 

α  Νο έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια 
ή να εμπίπτουν σπς ειδικές εξαιρέσεις 
Μ Ν  ρρίζοντω υτηγ παρ. 9 τον άρθρου 
1Θ Μυ Υπαλληνκρύ Κώδικα 

μ  Ηα έχουν συμπληρώσει το 21ο 
έτος π κ  ηλικίας τους και να μην έχουν 
ιθικΜ ιο  40ρ.

Γιφ την πρόσληψη ίων μεταφραστών 
μ ι θοχιυΚΦίράφΦν ίο άρια ηλικίας 
που κτώοίΗ μο) ίο 210 ¡ουμηληρψ· 
φ /β ) ¡00  040>

Οι (θΛίΦΑ να (β/ΑΝ έΚΠληρώΟΝ
Η) ΟίβΟίΜΠυλξ ΜΨή υηο/β*ώους ή

νο έχουν νόμιμα απαλλαγώ από αυτές 
να μην είναι ανυπότακτοι ή να έχουν 
■στοδυιαστεΙ τελεσίδικα για λιποταξία 

Α Να μην υπάρχει κώλυμα από Ποι
νική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευ
ση ή δικαστική αντίληψη κατά τα οριζό
μενα στο άρθρο 22 του Υπαλληλικού 
Κώδικα

ε. Να έχουν το ήθος που αρμόζει οε 
δημόσιο υπάλληλα 

στ. Να είναι υγιείς 
L  Ο  υποψήφιοι για τις θέσης ειδι

κού επιστημονικού προσωπικού να έ
χουν πτυχίο Σχολής Ανωτότου Εκπαι
δευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ι
σότιμο Ανώτατης Σχολής της αλλοδα
πής όρκπη γνώση μιας τουλάχιστον 
των γλωσσών αγγλικής γαλλικής γερ
μανικής ή ιταλικής

Επίσης πρέπει να έχουν ειδίκευση σ’ 
ένα οπό τα αντικείμενα Οικονομικής Α
νάλυσης ή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ή οε θέματα Δικαίου ή πολιτικών και 
κοινωνικών Επιστημών ή Διεθνούς Οι
κονομικής Συνεργασίας ή σε θέματα 
Ποιότητας Ζωής ή Κοινωνιαλσγίας ή 
Περιβάλλοντος ή χώρου.

Η ειδίκευση στα ανωτέρω αντικείμε
να ή θέματα πρέπη να είναι σχετική με 
την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Πολιτική, Νο
μοθεσία και Πρακτική.

η. Οι υποψήφιοι νο προοληφθούν ως 
μεταφραστές πρέπη να έχουν απολυ
τήριο Ελληνικής Μέσης Σχολής Γm - 
κής Εκπαίδευσης ή ισότιμης της αλλο
δαπής άριστη γνώση μιας των 
γλωσσών Γαλλμίής Γερμανικής Αγγλι
κής ή Ιταλικής και μεταφραστική ικανό
τητα

ή  Οι υποψήφιοι να προοληφθούν ως 
δακη/λσγρόφο* πρέπη να έχουν απο
λυτήριο Ελληνικής Μέσης Σχολής Γενι
κής Εκπαίδευσης ή ισότιμης της αλλο
δαπής «μ  άριστη γνώση ελληνικής και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ2ΕΟΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ό π  ο  διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από  την ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΟΣ, για την πρόσλη
ψη 16 υπαλλήλισν πτυχιούχων Ανωτάτων Οικονομικών Σχολών, για τη 
σηλέχωοη των επαρχιακών της Υποκαταστημάτων, θα γίνει στις 19 
κα» 2 0  Νοεμβρίου 19Θ3, στην Αθήνα για τους υποψηφίους των Υπο
καταστημάτων Θεσσαλίας Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος Ηρακλείου 
Κρήτης και στη Θεσσαλονίκη, για τους υποψηφίους των Υποκαταστη
μάτων Β  Ελλάδος Κομοτηνής Καβάλος ΙωαννΙνων. . ( ¡ φ

Στην Αθήνα οι υποψήφιοι 8α διαγωνισθούν σε αίθουσα της A v J J P  
της Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (οδός 28ης Οκτω
βρίου 76). και στη Θεσσαλονίκη σε αίθουσα της Ανωτότης Βιομηχανι
κής Σχολής Θεσσαλονίκης (οδός Αγίας Ζοψίας 3).

Ο» υποψήφιοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομικλ 
τους ταυτότητα και το δελτίο συμμετοχής στο διαγωνισμό Λ μ  

Οι υποψήφιοι 8α εξεταοθούν γραπτό σ π ς  19 Νοεμβρίου 19βο* 
(ημέρα Σάββατο) από 9 6 0  έως 1660  μμ- στη Λογιστική και την Ξένη 
γλώσσα, και σ π ς  20  Νοεμβρίου 1983 (ημέρα Κυριακή) και από 9 6 0  
έω ς 14.00 στην Οικονομική των επιχειρήσεων και την Εκθεση.

9  Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 1983
Από τη Διεύθυνση Διοικητικού

ξενόγλωσσης δακτυλογραφίας
Γ. Ημερομηνία επιλογής ίων υπ 

«ίων ίχα  οριστεί η 30η Η  
1983.

Α Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση 
να παροστούν ενώπιον της Επιτροπής 
Επιλογής προς διαπίστωση της ειδί
κευσης και της εμπειρίας τους

Ε  Περισσότερες πληροφορίες και 
αντίγραφα γης Προκήρυξη« δίνονται 
στους ενδιοφερόυενους από τη Διεύ
θυνση Διοικητικού του υπουργείου Πο
λιτισμού και Επιστημών (Αρσκίδου 14 
0ος όροφος Γραφείο 10).

Αθήνα 1 Νοεμβρίου 1983 
Με εντολή υπουργού 

Ο Διευθυντής 
Βοοίληος Τουμπανάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΕΗ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Υποκατάστημα Αθηνών του ΙΧΑ 

προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δια· 
γωνισμό ο οποίος 8α διενεργηθεΙ από 
την Επιτροπή Προμπβηών (οδός Πει
ραιώς 64 7ος όροφος) με οπλές έγγρα
φες προσφορές και συνέχεια με προ-

Φ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ελληνικό Κ έντρο Π αραγω γικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) σ ε  σ υ νερ 
γασία  μ ε  το ν  Ο Π Ε  οργανώ νει τρ ιή μ ερ ο  σεμ ινά ρ ιο  σ τη ν  Α θήνα 
οτις 2 8 , 2Θ και 3 0 .1 1 .1 9 8 3  μ ε  βεμα:

«Στρατηγική Μ άρκετινγκ γ ια  τη ν  ΕΟΚ. Α πό 0  σ ε  27 1  εκ.

Τ^βεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερο στελέχη επιχειρή
σεων και θα έχει ιδιαίτερα πρακτικό προσανατολισμό, βιάτι 
πρώτον θα στηριχθεΐ και σε συγκεκριμένα αποτελέσματα πρό- 
σΦαττκ; και μακροχρόνιας έρευνας Μάρκετινγκ του εισηγητή 
σπθΜΚορές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και . δεύτερο, προ- 
οκεΝημένοι ομιλητές θα αναφερθούν σε συγκεκριμένες περι
πτώσεις εξαγωγής Ελληνικών προϊόντων.

Την ένα ρ ξη  τ ο υ  σεμ ιναρ ίου  θ α  κ ηρύξει ο  Γ εν ικός Δ ιευθυν
τ ή ς  το υ  ΕΛΚΕΠΑ κ. Δημ. Π αλα ιοβόδω ρος και ο  Γ εν ικός Διευ- 
θυ ντή ς το υ  Ο Π Ε και Π ρ ό εδ ρ ο ς  τ η ς  ΛΓΡΕΞ κ. Κ. Σ τεργιόπου- 
λος.

Α ιτήσεις και δ ικαίω μα σ υ μ μ ετο χή ς  μ έχρ ι 18 .1 1 .1 9 8 3 .
Π ληροφ ορίες: Κ αποδιστρΙου 3Θ 00411 (εσω τ. 2 3  και 15).

Ζωντάνια
καί ν ε α ν ικ ό  σ<ρρίγοο 

μ έ  Κ αθαρή φ υο ικ ή  γ ύ ρ η

ΡοΙΙβη-Β
πού εϊοάγεται Οπότάν 'Αγγλία 

σέ ταμπλέττες
Τό ΡΟΙ.Ι.ΕΝ-Β δέν  είναι φάρμακο Είναι Βιολογικό προϊόν 

( Καθαρή φυοική γύ ρ η  ) πολύτιμα γιά τόν όνθρω ηνο  
όργανισμο Προλαβαίνει καί θεραπεύει τις σ υνέπειες τών 
γηρατειών, χαρίζει ύγεία, άκμαιότητα καί νεανικό οφριγος 

Επίσης συνιστόται γιά κόπωση, νευρική υπερένταση, 
έλλειψη ενεργητικότητας κλπ. 

νΠ άρτε σ ή μ ερ α  καί κάθε μέρα  ό π ό  μ ιό τα μ π λ εττα . 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ 

ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ;

ΦΑΡΜΕΙ Α Ε

•ΟΡωίς για την ανάδειξη χορηγητού 
"•πού βουτύρου.

Ο διαγωνισμός 8α yivn σπς 
«3.1163 ημέρα Τκτόρτη και ώρα 
126α  Περισσότερες πληροφορίες δί
δονται από το Τμήμα Επιμελητείας του 
Υποκαταστήματος (οδός Πειραιώς 84, 
7 ος όροφος γραφείο 718 ιηλ. 
6223008) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
Και από ώρα Βη μέχρι 13η.

Από το Υποκ/μα LKA Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΑΝΦΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. Φ 10/3010

δ ια κ η ρυ ιη

Τα Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης δια
κηρύσσει τακτικό δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφο
ρές για την ανάδειξη προμηθευτών Οί
κον. έτους 1984.

1. Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου

2. Επδεβμικού υλικού
3. Φίλμς και φαρμάκων ακτινογρα

φ ιώ ν για τις ανάγκες του Νοσοκο
μείου

Η δημοπρασία 9α διβξαχθεί ny
ιέρα ΠλΡΑΣΚΝοεμβρίου 1993 ημ έρα______ _

και ώρα 11.00 · 13.00 μμ. στην Ξάνθη

[ν 28 
ΒΥΗ

(Οικον, Υπηρεσία Νοσοκομείου) μ» 
ενώπιον αρμόδιός Επιτροπής.

Πληροφορίες δίνονται από την Ο - 
κονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου 
(ιηλ 22920) κάθε εργάσιμη ημέρα.

Ξάνθη 27 Οκτωβρίου 1983 
Ο Πρόεδρος του ΔΧ 

ΘΩΜΑΣ ΕΕΑΡΧΟΥ


