
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/Κ.Ο.: Στο φωζ οι κρυμμένοι λογαριασμοί, η εικονική

Δέκα αλήθειες-σοκ για τον

Πλασματικός Προϋπολογισμός από μια αναξιόπιστη κυβέρνηση που ασκεί επικίνδυνη 
οικονομική πολιτική. Η Κ.Ο. της Ν.Δ. συνεδρίασε χθες, 48 ώρες πριν από την έναρξη 
της συζήτησή του Προϋπολογισμού στη Βουλή.

Πλασματικός ο Προϋπολογισμός, αναξιόπιστη η κυβέρνηση, 

επικίνδυνη η οικονομική πολιτική της. 0 πρόεδρος της Ν.Δ., 

σαράντα οκτώ ώρες πριν από την έναρξη της συζήτησης 

στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό, εξαπέλυσε μια εφ' όλης 

της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση από το βήμα της Κ.Ο.

Τής Χρυσοί ΤαβουτΙάρη

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους 
ο Κ. Καραμανλής με 10 «δια
πιστώσεις», όπως τις χαρα
κτήρισε, απάντησε ουσιαστι
κά σε όλα τα σημεία του Προ
ϋπολογισμού που προβάλλει 
η κυβέρνηση ως επιτεύγματα 
και σημείωσε: «Χρέος δικό 
μας είναι να αποκαλύψουμε τα 
χαλκευμένα μεγέθη και τους 
κρυμμένους λογαριασμούς, 
να καταδείξουμε τους μύθους 
της εικονικής οικονομίας».

Σημειώνοντας ότι οι πολί
τες εμπιστεύονται πλέον τη 
Ν.Δ., ο Κ. Καραμανλής ση
μείωσε χαρακτηριστικά: «Εί
ναι χρέος μας να αναδείξου
με την αλήθεια για τα προ
βλήματα της οικονομίας και της 
κοινωνίας μας, σε όλη την έ

κταση και σε κάθε πτυχή τους. 
Να αποδείξουμε ότι ξέρουμε 
τα προβλήματα και είμαστε έ
τοιμοι για λύσεις εφικτές και 
αποτελεσματικές. Ξέρουμε ό
τι στο δρόμο αυτό υπάρχουν 
τεράστιες δυσκολίες.

Κατεστημένα συμφέροντα

Οτι η κυβέρνηση έχει ι
σχυρούς συμμάχους κατε
στημένα συμφέροντα και δια- 
πλεκόμενους συνεταίρους. 
Εμείς έχουμε όμως μαζί μας 
την πλειοψηφία των Ελλήνων.

Και γ ι’ αυτό δεν σταματού
με. Λέμε παντού και για όλα 
την αλήθεια. Δεν συμβιβα
ζόμαστε με τη διαφθορά. Δεν 
βάζουμε νερό στο κρασί μας». 
Στις δέκα διαπιστώσεις που θα 
δώσουν και το στίγμα της συ
νολικής τοποθέτησης και κρι

τικής της Ν.Δ. στον Προϋπο
λογισμό, ο Κ. Καραμανλής 
περιέλαβε.

Διαπίστωση 1η:
Παρά τους μονότονους κυ

βερνητικούς ισχυρισμούς για 
πλεονασματικούς προϋπολο
γισμούς, η αλήθεια είναι σή
μερα ξεκάθαρη: Από αυτή την 
κυβέρνηση, δεν υπήρξε κα
νένας πλεονασματικός Προϋ
πολογισμός. Μόλις πρόσφα
τα, κάτω από την πίεση της 
Euiratat, αναγκάστηκαν να 
αναγνωρίσουν ότι ήταν εικο
νικά τα πλεονάσματα που πα
ρουσίαζαν.

Διαπίστωση 2η:
Η μείωση του δημόσιου 

χρέους και η δημοσιονομική 
εξυγίανση δεν ανταποκρίνο
μαι στην πραγματικότητα. Εί
ναι μύθος που καταρρέει με 
πάταγο και αποκαλύπτει τε
ράστια πολιτική απάτη. Πέρ
σι μας έλεγαν ότι το δημόσιο 
χρέος ήταν στο 99,6% του 
ΑΕΠ και ότι θα το ρίξουν, τά-

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα οικονομικά μεγέθη καθρεφτίζουν 
το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής
ΔύσκολεΞ ώρες θα περάσει η κυβέρνηση στη Βουλή

Ουσιαστικές και μεστές περιεχομένου χα
ρακτηρίζομαι οι εισηγήσεις επί του Προ
ϋπολογισμού οι οποίες ακούστηκαν χθες α
πό τον γενικό και τους ειδικούς εισηγητές 
του Προϋπολογισμού στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που 
δείχνει τη σωστή προετοιμασία και οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση θα πε
ράσει «δύσκολες» ώρες στη Βουλή!

Ειδικότερα, μιλώμας χθες τόσο ο γενι
κός εισηγητής της Ν.Δ. όσο και οι ειδικοί 
εισηγητές επί του Προϋπολογισμού του 
2003, κ.κ. Παν. Παναγιωτόπουλος, Σοφία 
Καλαμζάκου, Αλ. Κομός, θεόδ. Σκρέκας 
και Χρ. Ζώης επισήμαναν την ανειλικρίνεια 
που τον διακρίνει, ενώ εμόπισαν και τις αρ
νητικές επιπτώσεις που θα έχει στη γενικότερη 
πορεία της οικονομίας.

Επίσης για τον Προϋπολογισμό του 2003 
μίλησε και ο συμονιστής της ΟΔΕ Οικο
νομικών Υποθέσεων, βουλευτής Αθηνών 
κ. Γ. Αλογοσκούφης, υπογραμμίζομας ότι 
«ο Προϋπολογισμός του 2003 αμανακλά τα 
αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής» και 
ότι είναι «ο καθρέφτης μιας πολιτικής ανα
ξιόπιστης, που ούτε αναπτυξιακή προοπτι
κή δίνει στη χώρα ούτε συμβάλλει στην ε
πίλυση των κοινωνικών προβλημάτων», 
προσθέτομας ακόμη ότι «ενσωματώνει μια 
κομόφθαλμη πολιτική που συσσωρεύει α

κόμη μεγαλύτερα προβλήματα για το μέλ
λον».

Μ ιλώμας στη συνέχεια ο γενικός ειση
γητής της Ν.Δ. κ. Π. Παναγιωτόπουλος ε- 
πισήμανε μεταξύ άλλων ότι ο Προϋπολο
γισμός του 2003 δεν μπορεί να χαρακτη
ριστεί ως αναπτυξιακός αφού οι αναπτυξιακές 
δαπάνες που προβλέπονται αντιπροσω
πεύουν μόνο το 12,7% του συνόλου των δα
πανών και πρόσθεσε ότι το πρόβλημα της 
χαμηλής αμαγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας παραμένει άλυτο.

Ακολούθως οι ειδικοί εισηγητές της Ν.Δ. 
επί του Προϋπολογισμού μεταξύ άλλων ε- 
πισήμαναν και τα εξής:

Ανειλικρινής

Σοφία Καλαμζάκου, βουλευτής Μεσση
νίας: «Ο φετινός Προϋπολογισμός της κυ
βέρνησης είναι ανειλικρινής. Είναι ένας α
κόμη Προϋπολογισμός που δεν ανοίγει τις 
απαιτούμενες προοπτικές για το μέλλον. 
Από το φετινό Προϋπολογισμό δεν δια- 
φαίνεται συγκεκριμένο σχέδιο ούτε και στό- 
χευση για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση δεν ενισχύει με τον Προ
ϋπολογισμό του 2003 την Περιφέρεια και 
δεν λύνει χρόνια προβλήματα της ελληνι
κής οικονομίας σε ό,τι αφορά στις ΔΕΚΟ, 
στο ασφαλιστικό, στην απασχόληση».

Ο βουλευτής Ξάνθης κ. Αλέξ. Κομός με
ταξύ άλλων υπογράμμισε: «Δυόμισι εκα
τομμύρια Ελληνες ζουν κάτω από το όριο 
της φτώχειας.

Πολλοί από αυτούς, πάλιστα, επενδύομας

στο όνειρο μιας καλύτερης ζωής, μπήκαν 
στη Σοφοκλέους και βγήκαν από αυτήν έ- 
χομας υποθηκεύσει ακόμη και το μέλλον 
των παιδιών τους.

Η Ελλάδα κατατάσσεται σήμερα στις πρώ
τες χώρες της Ε.Ε. με την υψηλότερη α
νεργία. Χιλιάδες αγρότες, με τις καταστρο
φές και τα ληστρικά πανωτόκια, είναι κα
ταχρεωμένοι στην ATE. Τα νοικοκυριά και

Μόνον αναπτυξιακός δεν είναι ο Προϋ
πολογισμός του 2003, τόνισε ο γενικός 
εισηγητής της Ν.Δ. Π. Παναγιωτόπουλος

οι επιχειρήσεις χρωστούν στις τράπεζες πε
ρίπου 6 φορές περισσότερα απ' ό,τι πριν 
από έξι χρόνια.

Τα δάνεια από πιστωτικές κάρτες αυξήθηκαν 
κατά 51% τον τελευταίο χρόνο. Οι επιταγές 
και οι συναλλαγματικές κυκλοφορούν ακά
λυπτες σε ολοένα και μεγαλύτερη έκταση.

Ο βουλευτής Τρικάλων κ. θεόδ. Σκρέκας 
μεταξύ άλλων τόνισε: «Δυστυχώς η κυβέρ
νηση συνεχίζει και φέτος την παράδοση.

Επικοινωνιακή προπαγάνδα

Εμφανίζει στον Προϋπολογισμό πλα
σματικά και ατεκμηρίωτα οικονομικά μεγέθη 
και τα χρησιμοποιεί ως όχημα επικοινωμακής 
προπαγάνδας για να καλύψει τα αδιέξοδα 
της πολιτικής της και την αδυναμία της να 
αξιοποιήσει τις σημαμικότερες ευκαιρίες 
για την ανάπτυξη και την προβολή της χώ
ρας μας μέσω του Γ' ΚΠΣ και της προετοι
μασίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004».

Τέλος, ο βουλευτής Λαρίσης κ. Χρ. Ζώ
ης, μεταξύ άλλων, είπε: «Δ εν  μπορεί να α- 
ποσιωπηθεί ότι επί κυβερνήσεων Σημίτη οι 
φόροι έχουν αυξηθεί 83,4% στο σύνολο της 
φορολογίας και ότι από τις εκλογές του 
2000 έως το 2002 έχουμε επίσης μια αύ
ξηση 22,6% στο σύνολο της φορολογίας, 
ενώ εμπεδώνεται συνεχώς στη συνείδηση 
του φορολογούμενου πολίτη ότι το κράτος 
έχει βάλει στόχο να εισπράττει κατά έναν 
πιο απλό τρόπο, πάμως όχι δίκαιο. Από το 
φετινό Προϋπολογισμό προκύπτει αβίαστα 
μια διαπίστωση: Κατέστη δυνατή η εκτέλε
σή του από το φόρο της συνάφειας».

Στέφ. Β. Αναγνώστου



οικονομία και τα χαΜευμένα μεγέθη

Προϋπολογισμό

Ο πρόεδρος ms 
Ν.Δ. Κ. Καρα
μανλής με tous 
κ.κ. Σιούφα και 
Αλογοσκούφη 
στη χθεσινή 
συνεδρίαση ins 
Κ.Ο. ins Ν.Δ.

χα, πιο κάιω. Φέτος, υπό
σχονται πω5 θα εντείνουν α
κόμη περισσότερο την προ
σπάθεια και θα το πάνε στο 
102%!!

Κάτω από την πίεση της Ευ
ρωπαϊκής Ενωση5, αναγκά
στηκαν να ομολογήσουν ότι 
το δημόσιο χρέθ5 είναι εφτά 
ποσοσιιαίε5 μονάδε5 υψηλό
τερο απ’ ό,τι ισχυρίζονταν. 
Δυστυχώς, όμω5, ούτε κι αυ
τό είναι ακριβέ?.

μ05 ανάπτυξης ήταν 3,1% του 
ΑΕΠ κατ 2,5% για του5 «15».

Διαπίστωση 5η:
Ενώ μιλούν για ισχυρή οι

κονομία, η αλήθεια είναι όιι 
η ελληνική οικονομία παρα
μένει η φτωχότερη στην ευ
ρωζώνη. Ενώ το κρίσιμο στοι
χείο της οικονομία? βρίσκεται 
στην έννοια «ανταγωνιστικό
τητα», η χώρα μα5 αναδει- 
κνύεται ουραγός των «15».

κάθε λογή5 άδειε?. Το κρά- 
το5 σήμερα θέλει μέσο, μίζα 
και χρονόσημο για να αντα- 
ποκριθεί σιΐ5 στοιχειώδεις 
υποχρεώσει του. Με μια υ
ψηλότερη «ημή» πουλά και την 
τιμή του. Γίνεται παρακρά- 
το5 που κατασκευάζει πλαστά 
χαρτιά για ό,τι ψεύτικο και πα
ράνομο ζητείται.

Διαπίστωση 8η:
Ο κυβερνηπκ05 ισχυρι

σμός ότι η απορροφητικότη
τα των κοινοτικών κονδυλίων 
έφτασε, δήθεν, το 70% απο
τελεί απόπειρα εξαπάτησή 
των Ελλήνων. Η αλήθεια εί
ναι ότι δεν ξεπερνά το 11%. 
Στη Θεσσαλία, στην Ηπειρο, 
στη Δ. Μακεδονία, στο Β. Αι
γαίο δεν φτάνει ούτε το 3%.

Διαπίστωση 9η:
Η δήθεν δωρεάν Παιδεία 

αποτελεί εμπαιγμό σε βάρο5 
όλων. Η αλήθεια είναι ότι εί
μαστε στΐ5 τελευταίε5 θέσει? 
των «15» σ ’ ό,τι αφορά στΐ5 
δημόσιε5 δαπάνες για την 
Παιδεία. Οι ελληνικέ5 οικο
γένειες πληρώνουν εξ ιδίων 
8,5 ευρώ για κάθε 11 ευρώ 
που διαθέτει το κράτος. Πλη
ρώνουν για κάθε μαθητή Λυ
κείου, σχεδόν ενάμισι εκα
τομμύριο δραχμέ5 το χρόνο.

Διαπίστωση 10η:
Συντελέστηκε, με κυβερ

νητική ευθύνη, τεράστια? έ
κτασης έγκλημα στη Σοφο- 
κλέους. Με βάση τα παρα
πάνω, ο Κ. Καραμανλής χα
ρακτήρισε και το φετινό Προ
ϋπολογισμό «έναν ακόμα κρί
κο στην αλυσίδα των πλα
στών και αναξιόπιστων προ
ϋπολογισμών των κυβερνή
σεων Σημίτη».

Διαπίστωση 3η:
Ο δήθεν εκσυγχρονισμός 

ίων οργανισμών και των επι
χειρήσεων του δημόσιου το
μέα είναι λόγια που έμειναν 
στα χαρτιά. Η αλήθεια, σή
μερα, όχι μόνον δεν κρύβε
ται αλλά έγινε κραυγή. Η α
λήθεια ορί- _____________ ^

Διαπίστωση 6η:
Οι ισχυρισμοί για κοινω

νικό κράτο5 και κοινωνική 
πολιτική αποτελούν πρόκλη
ση για κάθε πολίτη.

Περίπου 2,5 εκατομμύρια 
Ελληνε? ζουν κάτω από το ό
ριο της φτώχεια5. 

κ Τα νο ι-

Κ. Καραμανλής:

Να αποδείξουμε ότι γνωρίζουμε 

τα προβλήματα και 

ότι έχουμε λύσεις εφικτές 

και αποτελεσματικές

ζεται απο 
τις λέξεις  
«ασυδοσία»,
« δ ι α φ θ ο 
ρά», «κακο
διαχείριση» 
και «σπατά
λη». Και η ~
αλήθεια αυτή είναι πρόκληση 
για ολόκληρη την κοινωνία 
και ακόμη περισσότερο για 
την πολιτική. Η αλήθεια στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα εί
ναι συγκλονιστική: Κάθε ορ
γανισμός και σκάνδαλο!! Κά
θε δημόσια επιχείρηση και 
μια χρεοκοπία.

Διαπίστωση 4η:
Οι κυβερνητικές υποσχέ

σεις για οικονομική και κοι
νωνική σύγκλιση δεν έχουν 
καμία απολύτως σχέση με την 
πραγματικότητα.

Η αλήθεια δεν επιδέχεται 
αμφισβήτηση. Κατά την τε
λευταία δεκαετία, ο μέσος ρυθ-

κ ο κ υ ρ ι α  
και οι επι
χειρήσεις 
χρωστούν 
σήμερα  
στις τράπε
ζες  περί- 

Γ που 6 φο
ρές περισσότερα απ’ ό,τι πριν 
από έξι χρόνια.

Τα δάνεια από πιστωτικές 
κάρτες αυξήθηκαν κατά 51%, 
τον τελευταίο χρόνο.

Ο κόσμος ζει με δανεικά.
Το αγροτικό εισόδημα μει

ώνεται συνεχώς, ο κόσμος ε
γκαταλείπει τη γη του και η πε
ριφέρεια «μαραζώνει».

Τρεις από τις επτά πιο φτω
χές περιφέρειες της Ευρώπης 
είναι ελληνικές.

Διαπίστωση 7η:
Ο εκσυγχρονισμός του κρά

τους και των υπηρεσιών του 
κατάντησε συνώνυμο της α
συδοσίας και της ταλαιπω
ρίας. Η μίζα έγινε καθεστώς. 
Εβαλαν μάλιστα και ταρίφα: 
Στις εφορίες, στα τελωνεία, 
στα ΚΤΕΟ, στις χρηματοδο
τήσεις και τις επιδοτήσεις, τις

Σκληρή γλώσσα από τις παραγωγικές τάξεις
Ο Προϋπολογισμός του 2003 διακρίνεται για 
μεγάλο Βαθμό αβεβαιότητας, όσον αφορά στα 
κρίσιμα μεγέθη του, περιβάλλεται με αδιαφά
νεια και δεν dvai ειλικρινής, ενώ δεν ασάγσ 
καμία τομή στη δίκαιη αναδιανομή του aoo- 
δήματος! Οι επισημάνσος αυτές κυριάρχησαν 
από τους εκπροσώπους των παραγωγικών 
τάξεων (εμπορικοί σύλλογοι, ΣΕΒ, ΓΤΕΕ, 
ΑΔΕΔΥ, αγρότες κ.λπ.), οι οποίοι παρέστησαν 
στη χθεσινή συνεδρίαση ms Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας ins Ν.Δ., προκομένου να ενημε
ρώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση για ns 
θέσας τους, εν όψο της συζητήσεως του Προ
ϋπολογισμού. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της 
Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. 
Γ. Κασσιμάτης, μεταξύ άλλων εηισήμανε και 
τα ακόλουθα: «Δυστυχώς και ο Προϋπολογι
σμός 2003 δεν aval ούτε απλός, ούτε διαφα
νής, ούτε αλικρινής, αφού και πάλι ο 
ισοσκελισμός του επιχειροται μέσω υπερεκτί
μησα  ρυθμών ανάπτυξης και δανοακών ανα
γκών, ενώ σε κρίσιμα σημάα, όπως 
ενδοκυΒερνητικό χρέος, αποτελέσματα OTA, 
ΟΚΑ κ.ά. συνεχίζονται οι ίδιες πρακτικές». 0  
πρόεδρος ins Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελλη-

νικού Εμπορίου κ. Χρ. Φώλιας, ο οποίος οναι 
και ευρωβουλευτής της Ν.Δ., μεταξύ άλλων, 
τόνισε: «Κρίσιμα μεγέθη του Προϋπολογι
σμού υπόκθνιαι σε υψηλό Βαθμό αβεβαιότη
τας. Κατά συνέπαα το πιθανότερο οναι να 
υπάρξουν σημαντικές αναθεωρήσος και απο- 
κλίσος από ας στοχεύσας που Βάζα. Η επισή
μανση αυτού του κινδύνου προσεγγίζεται με 
Βεβαιότητα από την εμπορία του Προϋπολο
γισμού του 2002, η οποία χαρακτηρίστηκε 
από αναθεωρήσος αλλά και από αποκαλυ- 
φθοσα λογιστική δημιουργικότητα». 0  πρόε
δρος της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλά
δας (ΓΣΕΒΕΕ) κ. Δημ. Φέτσης, υπογράμμισε, 
μεταξύ άλλων: «0 Προϋπολογισμός του 2003 
συντάχθηκε σιη λογική των προηγούμενων 
Προϋπολογισμών και δεν θσάγο μια τομή 
στη δίκαιη αναδιανομή του οσοδήματος». 
Τέλος, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζαννέτος 
Καραμίχας, μεταξύ άλλων, υποστήριξε, ότι: 
«Στόχος πρέπο να οναι η αύξηση του ποσο
στού τιου Τακτικού Προϋπολογισμού για τη 
γεωργία και να φτάσο στην επόμενη πενταετία 
στο 6%  τουλάχιστον».

ΙΔΡΥΜΑ
ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους ότι το  ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ θα 
χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 μία υποτροφία μεταπτυχιακών 
σπουδών στο Κολλέγιο St Peter’s του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και θα 
είναι τριετούς διάρκειας. Η υποτροφία αυτή αφορά όλους τους κλάδους 
Θετικών Επιστημών και Βιο'ίατρικής και απευθύνεται σε Πτυχιούχους ή 
Τελειόφοιτους φοιτητές Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση των ιατρών, θαπροτιμηθείη 
έρευνα στις διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, την ογκολογία 
και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα.

Οι γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως της υποτροφίας είναι:

1. Η Ελληνική ιθαγένεια των υποψηφίων.
2. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 8 ή αντίστοιχος βαθμός ξένου Πανεπιστημίου.
4. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 30 ετών και των 

ιατρών των 35 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν στον πρύτανη (Master) του 
Κολλεγίου St Peter’s αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτεται βιογραφικό 
σημείωμα και περιγραφή της έρευνας που προτίθενται να κάνουν, καθώς 
επίσης και ονόματα 2 προσώπων που μπορούν να δώσουν συστάσεις για 
το  άτομό τους. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να στείλουν τις συστατικές 
επιστολές απ’ ευθείας στον επικεφαλής του Κολλεγίου (to the Master, St 
Peter’s College, Oxford OX1 2DL). Οι αιτήσεις και οι συστατικές επιστολές 
πρέπει να υποβληθούν ή να ταχυδρομηθούν το  αργότερο μέχρι τη 14η 
Φεβρουάριου 2003.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο 
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, τηλ. 210.32 37 804 και 210.32 37 973 ή στο διαδίκτυο 
στην διεύθυνση www.bodossaki-foundation.gr

Σημείωση: Συνιστάται στους υποψήφιους να επικονωνήσουν έγκαιρα με το 
Τμήμα του Πανεπιστημίου στο  οποίο προτίθενται να κάνουν έρευνα, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν επιβλέποντα. Στην αίτησή τους πρέπει να 
επιβεβαιώνουν ότι αυτό έχει εξασφαλισθεί. Υποψήφιοι, που έχουν προεπιλεγεί 
για συνέντευξη, μπορούν να ζητήσουν να έρθουν σε επαφή με το σχετικό 
Τμήμα, κατά τον χρόνο των συνεντεύξεων.

http://www.bodossaki-foundation.gr

