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2H ΤΝΔΓΡΙΑ: 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 

Γλέιηλε ημο πνμγνάμμαημξ πενηζημιήξ 

ηεξ ογεημκμμηθήξ δαπάκεξ 
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ΔΑΝΑΚΕ ΡΓΓΖΑΟ ΩΟ ΝΜΟΜΟΠΜ ΠΜΡ ΑΓΝ, 2010 

Πηγή: OECD, Health Data 2012, June 2012.  



ΔΕΙΜΟΖΑ ΗΑΖ ΖΔΖΩΠΖΗΕ ΗΑΠΆ ΗΓΦΑΘΕΚ ΔΑΝΑΚΕ ΡΓΓΖΑΟ, 2010 

Πηγή: OECD, Health Data 2012, June 2012.  

Σεμείςζε: ε επίδναζε ηεξ 
ύθεζεξ είκαη εμθακήξ – ακ θαη ςξ 
% ημο ΑΕΠ ε Ειιάδα οπενβαίκεη 

ημκ μ.μ. ημο ΟΟΣΑ, ζε όνμοξ 
θαηά θεθαιήκ δαπάκεξ, 

οπμιείπεηαη 
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ΠΜ ΚΈΜ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚ ΟΠΕΚ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑ ΗΑΖ ΠΕΚ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΝΜΘΖΠΖΗΕ 

Διευρυμζνεσ παροχζσ 
με ζλεγχο ςτην 
πρόςβαςη (;) 

Ευρεία πρόςβαςη 
(ελεφθερη) ςε 
περιοριςμζνεσ 

παροχζσ (;) 

ΓΟΜΔΑ 

ΔΑΝΑΚΓΟ 

Ακενγία 

Μείςζε μηζζώκ 

Αδοκαμία είζπναλεξ 
εζόδςκ 

Ύθεζε 

Ακηη-επεκδοηηθό 
πενηβάιιμκ 

Δεμμγναθηθή γήνακζε 

Τνόπμξ δςήξ 

Ύθεζε 

Νέεξ ηεπκμιμγίεξ 

Αδοκαμία ειέγπμο 
δαπακώκ 



ΑΓΝ θαη Ακενγία ζηεκ Γιιάδα, 2000-2012 

Πηγή: Eurostat, 2012.  



Πάζεηξ ζηεκ απαζπόιεζε ζε Γιιάδα θαη Δακία, 1998-2011 

Ειιάδα 

Δακία 



Πάζεηξ ζηεκ απαζπόιεζε ζε Νμνημγαιία θαη Γενμακία, 1998-2011 

Πηγή: E-diagnosis 
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Δείθηεξ εοεμενίαξ θαη πμηόηεηαξ δςήξ, ΜΜΟΑ 

Οηθμγεκεηαθό 
εηζόδεμα μεηά 
θόνςκ 

Πηγή: OECD, Better Life Index, 2012.  

Life 
Satisfaction 



Δείθηεξ ακηαγςκηζηηθόηεηαξ, ΓΓ27, 2010-2011 

Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2010–2011, Geneva, Switzerland 2010.  

Ειιάδα 
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  Τα «μεκύμαηα» ηςκ πμιηηώκ ςξ μδεγόξ γηα ηηξ επηιμγέξ      

     πενηζημιήξ ηεξ δαπάκεξ ογείαξ 



Ννμϋπμιμγηζμόξ ΓΜΝΡΡ 2012 (ανπηθέξ εθηημήζεηξ vs. ακαζεςνήζεηξ) 

Πηγή: EΟΠΥΥ, 2012. 

Ε απόθιηζε μεηαλύ ηςκ 
ανπηθώκ εθηημήζεςκ θαη 
ηςκ ακαζεςνήζεςκ ηςκ 

εζόδςκ ημο ΓΜΝΡΡ 
ακένπεηαη ζε 2 δηζ. € 



Ούγθνηζε ανπηθμύ θαη ηειηθμύ πνμϋπμιμγηζμμύ δαπακώκ ΓΜΝΡΡ  
μεηά ηηξ ηνμπμπμηήζεηξ 

Πηγή: EΟΠΥΥ, 2012. 

Υπό ηεκ πίεζε γηα απμδεμίςζε ηςκ 
θανμαθμπμηώκ, μ πνμϋπμιμγηζμόξ ημο ΕΟΠΥΥ 
οπέζηε δηανθείξ ηνμπμπμηήζεηξ, με απμηέιεζμα 

κα πνμθύρμοκ θάπμημη ζηόπμη δαπάκεξ (π.π. όζμκ 
αθμνά ζηα δεμόζηα κμζμθμμεία θαη ηεκ 

πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ) πμο πνέπεη κα 
ζεςνμύκηαη ακέθηθημη 



Ιεηαβμιέξ βαζηθώκ δαπακώκ ογείαξ ΓΜΝΡΡ (πνμϋπμιμγηζμόξ) 

Πηγή: EΟΠΥΥ, 2012. 
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Υπό ηεκ πίεζε γηα απμδεμίςζε ηςκ θανμαθμπμηώκ, 
μ πνμϋπμιμγηζμόξ ημο ΕΟΠΥΥ οπέζηε δηανθείξ 

ηνμπμπμηήζεηξ, με απμηέιεζμα κα πνμθύρμοκ 
θάπμημη ζηόπμη δαπάκεξ (π.π. όζμκ αθμνά ζηα 

δεμόζηα κμζμθμμεία θαη ηεκ πνςημβάζμηα θνμκηίδα 
ογείαξ) πμο πνέπεη κα ζεςνμύκηαη ακέθηθημη 



Ούκζεζε δαπακώκ ογείαξ ημο ΓΜΝΡΡ  
(ςξ % ημο ηνμπμπμηεμέκμο πνμϋπμιμγηζμμύ ημο) 

Πηγή: EΟΠΥΥ, 2012. 

Οη δηανθείξ ηνμπμπμηήζεηξ ημο 
πνμϋπμιμγηζμμύ έπμοκ επενεάζεη ημ 

μίγμα ηεξ δαπάκεξ ημο Ονγακηζμμύ ζε 
επίπεδα πμο απμθιίκμοκ ηόζμ από ημκ 

ανπηθό ζπεδηαζμό όζμ θαη από ηηξ 
ζημπεύζεηξ ηςκ εμπκεοζηώκ ημο 

εγπεηνήμαημξ γηα εκδοκάμςζε ηεξ 
πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ 



Ννμβιεπόμεκα θαη πναγμαηηθά έζμδα ΓΜΝΡΡ (1μ 7μεκμ 2012) 

Πηγή: EΟΠΥΥ, 2012. 
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Η οζηένεζε ζηα 
πνμβιεπόμεκα (με ημκ 

ακαζεςνεμέκμ 
πνμϋπμιμγηζμό) έζμδα  

πνμζεγγίδεη ηα 700 εθαη. € 



Ιεκηαία ακαγςγή βαζηθώκ δαπακώκ ογείαξ ΓΜΝΡΡ (1μ 6μεκμ 2012)* 

Πηγή: EΟΠΥΥ, 2012. 

Σε ζπέζε με ημ 2011 ηα βαζηθά μεγέζε δαπακώκ 
ογείαξ είκαη μεηςμέκα θαηά 850 εθαη. €.  

Ωζηόζμ, με ηηξ δηανθείξ ηνμπμπμηήζεηξ ημο 
πνμϋπμιμγηζμμύ (ζεμ.: μόκμ ζε ιμγηζηηθό επίπεδμ 

θαη πςνίξ ακηίζημηπε πνμζανμμγή ημο πιαηζίμο 
πανμπώκ), μη δαπάκεξ θαίκμκηαη αολεμέκεξ θαηά 

400 εθαη. € πενίπμο.  



Γλέιηλε βαζηθώκ δαπακώκ ΓΜΝΡΡ (1μ 6μεκμ 2012)* 

Πηγή: EΟΠΥΥ, 2012. 
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Ούκζεζε δαπακώκ ογείαξ ΓΜΝΡΡ (1μ 6μεκμ 2012) 

Πηγή: EΟΠΥΥ, 2012. 
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Γλέιηλε ημο πνμγνάμμαημξ πενηζημιήξ ηεξ 
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  Τμ μηθμκμμηθό πενηβάιιμκ 
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   επηιμγέξ πενηζημιήξ ηεξ δαπάκεξ ογείαξ 





Ε δηάζηαζε ηεξ αλημιόγεζεξ ηςκ απμηειεζμάηςκ ζημοξ πμιίηεξ:  
case: ακάιοζε ηςκ επηιμγώκ θαη ηςκ ζομπενηθμνώκ ηςκ πμιηηώκ 



Ζαηνμί – πνήζηεξ ημο ζοζηήμαημξ ακά μήκα 
(Ιάνηημξ 2012 Αύγμοζημξ 2012) 

Πηγή: E-diagnosis 



Ζαηνμί πμο πνέςζακ επηζθέρεηξ ακά μήκα 
(Ιάνηημξ 2012 - Αύγμοζημξ 2012) 

Πηγή: E-diagnosis 

Σεμείςζε: μη ηαηνμί πμο 
ιεηημονγμύκ με αζθαιηζηηθή 

θάιορε ηεξ επίζθερεξ 
ακένπμκηαη ζημ 1/3 πενίπμο 
ηςκ ζοκμιηθώκ ηαηνώκ πμο 

ελοπενεημύκ αζθαιηζμέκμοξ 



Ανηζμόξ επηζθέρεςκ ακά μήκα 
(Ιάνηημξ 2012 - Αύγμοζημξ 2012) 

Πηγή: E-diagnosis 



Ανηζμόξ επηζθέρεςκ πμο απμδεμηώκμκηαη από ημκ ΓΜΝΡΡ 
(Ιάνηημξ 2012 - Αύγμοζημξ 2012) 

Πηγή: E-diagnosis 

Σεμείςζε: μη επηζθέρεηξ πμο 
δηεκενγμύκηαη οπό αζθαιηζηηθή 
θάιορε είκαη ιηγόηενεξ από ηηξ 

μηζέξ επηζθέρεηξ ηςκ 
αζθαιηζμέκςκ 



 
Γπηζθέρεηξ ζε ηαηνό ακά θαηεγμνία 

Πηγή: Αδημοζίεςηη έπεςνα «Υγεία και Κοινωνική Αζθάλιζη», Σεπηέμβπιορ 2012, (δείγμα: γενικό κοινό). 

Σεμείςζε: ε ένεοκα 
θμηκμύ επηβεβαηώκεη 

ηηξ επηιμγέξ ηςκ 
αζθαιηζμέκςκ όπςξ 

αοηέξ θαηαγνάθμκηαη 
ζηα επίζεμα ζημηπεία 

ημο E-diagnosis 



 
Γν.: Γλακηιείηε ημ πιαθόκ / μήκα ηςκ επηζθέρεςκ πμο δηθαημύζηε;  

Πηγή: Αδημοζίεςηη έπεςνα «Υγεία και Κοινωνική Αζθάλιζη», Σεπηέμβπιορ 2012, (δείγμα: ιαηποί). 

Σεμείςζε: πανά 
ημ πιαθόκ, μη 

επηζθέρεηξ οπό 
αζθαιηζηηθή 

θάιορε θαίκεηαη 
πςξ επανθμύκ 



 
Γν.: Θεςνείηε όηη έπεη μεηςζεί ε πνήζε οπενεζηώκ ογείαξ από 

εζάξ ή ηεκ μηθμγέκεηά ζαξ ημοξ ηειεοηαίμοξ 12 μήκεξ; 

Πηγή: Αδημοζίεςηη έπεςνα «Υγεία και Κοινωνική Αζθάλιζη», Σεπηέμβπιορ 2012, (δείγμα: γενικό κοινό). 

Σεμείςζε: ημ 
58,9% δειώκεη όηη 
έπεη πενημνίζεη ημκ 
ηειεοηαίμ πνόκμ ηε 

πνήζε οπενεζηώκ 
ογείαξ 



Πηγή: E-diagnosis 

Δείθηεξ παναπμμπώκ γηα ενγαζηενηαθέξ ελεηάζεηξ, 
ζομβεβιεμέκμη θαη με ζομβεβιεμέκμη ηαηνμί 

(Ιάνηημξ 2012 - Αύγμοζημξ 2012) Σεμείςζε: ε 
ζοκηαγμγναθηθή 

ζομπενηθμνά 
ζομβεβιεμέκςκ θαη με 

ζομβεβιεμέκςκ ηαηνώκ 
δεκ δηαθένεη 





Ηονηάθμξ Ομοιηώηεξ 
Θέθημναξ, Νακεπηζηήμημ Νειμπμκκήζμο, 

Ακηηπνόεδνμξ ΓΜΝΡΡ 
Ηοιιήκε, 19 Απνηιίμο 2012 

ΟΠΞΜΓΓΡΘΕ ΠΞΑΝΓΔΑ:  
ΝΑΞΜΕ ΜΘΜΗΘΕΞΩΙΓΚΕΟ ΔΓΟΙΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ ΝΦΡ ΟΠΜΚ ΓΘΘΕΚΖΗΜ ΘΑΜ 

Ε ακάιοζε ηεξ δήηεζεξ ςξ ενγαιείμ πάναλεξ 

πμιηηηθήξ γηα ηεκ πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ 



ΟΡΚΜΝΠΖΗΑ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΑ ΔΓΔΜΙΓΚΑ ΓΜΝΡΡ 

ΔΓΔΜΙΓΚΑ: 

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΓΚΑ ΓΟΜΔΑ       2011             2012 

    7.865.549.351     5.834.105.000 

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΓΚΑ ΓΛΜΔΑ       2011             2012 

    8.391.626.683     6.417.281.600 

ΓΟΜΔΑ 1ΜΡ ΠΞΖΙΕΚΜΡ 2012       1.032.883.581 

ΟΡΟΟΩΞΓΡΙΓΚΑ ΞΓΕ 

ΝΞΜΟ ΠΞΖΠΜΡΟ   1.833.000.000 

ΝΞΜΟ ΓΟΡ   1.793.000.000 

ΝΞΜΒΜΘΕ ΓΟΜΔΩΚ 2012          4.500.000 – 5.000.000 





Ρπάνπεη όμςξ…; 



41 Πηγή: Γενική Γπαμμαηεία Κοινωνικών Αζθαλίζεων & Γιεύθςνζη Φαπμακεςηικήρ Οίκος Ναύηος - Σηοισεία επεξεπγαζμένα από ηο ΙΟΒΔ 
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Φαρμακεσηική Γαπάνη Αζθαλιζηικών Σαμείων 

Ρσθμός Μεηαβολής  Φαρμακεσηικής Γαπάνης Αζθαλιζηικών Σαμείων

Φαρμακευτική δαπάνη αζθαλιζηικών ηαμείων 2005-2011 

• Σο 2010 η θαρμακεσηική δαπάνη ηων ΦΚΑ μειώθηκε καηά 16,5% (€850 εκαη.) ζε ζτέζη με ηο 2009 

• Σο 2011 η θαρμακεσηική δαπάνη ηων ΦΚΑ μειώθηκε περαιηέρω καηά 3,5% 
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Πηγή: www.iatronet.gr 

Πηγή: E-diagnosis 

Ιέζμ θόζημξ παναπεμπηηθμύ ΓΜΝΡΡ ακά μήκα 

Σεμείςζε: μέζμ 
θόζημξ αζθαιηζμέκςκ 
ΟΠΑΔ 2009, 138 €, 

ΟΠΑΔ 2011: 75 € 





Ε δεμηά αοηή ηζμύηαη με ημ θόζημξ ογεημκμμηθήξ 
πενίζαιρεξ εκόξ μέζμο αηόμμο γηα 45 έηε ή 45 

αηόμςκ γηα έκα έημξ.. 

 
Ε ακάγθε γηα μνγάκςζε θαη ρεθημπμίεζε ηςκ ζοκαιιαγώκ 





α. πανεμβάζεηξ άμεζεξ οιμπμίεζεξ: 

 

 Τνμπμπμίεζε ημο πνμϋπμιμγηζμμύ ημο ΕΟΠΥΥ με ηα δεδμμέκα πμο απμννέμοκ 

από ηεκ έκηαλε κέςκ αζθαιηζμέκςκ. 

 

 Δηόνζςζε ημο πνμϋπμιμγηζμμύ με μεηαθμνά πόνςκ από θςδηθμύξ με πιεόκαζμα 

ζε θςδηθμύξ με έιιεημμα. 

 

 Επέθηαζε ηεξ εθανμμγήξ ηςκ θιημαθςηώκ εθπηώζεςκ ζε όιμοξ ημοξ πανόπμοξ 

(βι. πανάδεηγμα δηαγκςζηηθώκ θέκηνςκ) θαη άζθεζε ημο δηθαηώμαημξ πμο απμννέεη 

από ηε ζπεηηθή ζύμβαζε γηα αύλεζε ηςκ εθπηώζεςκ όπμο πνεηαζηεί.  

 

 Οοζηαζηηθά ε πνόηαζε παναπέμπεη ζηε δηαδεδμμέκε δηεζκώξ ζύκδεζε ημο όγθμο 

ηςκ πανεπόμεκςκ οπενεζηώκ με ηεκ ηημή απμδεμίςζήξ ημοξ (Price-Volume 

Agreement).   





β. πανεμβάζεηξ μεζμπνόζεζμεξ οιμπμίεζεξ: 
 

Αλημιόγεζε ηεξ πμηόηεηαξ ηςκ δμμώκ ημο ηδηςηηθμύ ημμέα θαη ζύκδεζε με ηεκ απμδεμίςζε. 

 

Ακαπνμζανμμγή ημο πμζμζημύ ζομμεημπήξ ηςκ αζθαιηζμέκςκ ζηηξ δαπάκεξ (co-payment) με 

εηζμδεμαηηθά θνηηήνηα. 

 

 Γθανμμγή πμιηηηθήξ θηκήηνςκ με μνηζμό ακώηαημο πμζμύ θαηά θεθαιήκ γηα θάνμαθα θαη 
ελεηάζεηξ ακά ηαηνηθή εηδηθόηεηα θαη πενημπή θαη ζύκδεζε με ημ πιαθόκ ηςκ επηζθέρεςκ 
(π.π. ακ έκαξ ηαηνόξ «πεηζανπεί» ζημοξ ζηόπμοξ δαπάκεξ πμο ημο ηίζεκηαη, κα έπεη έκα 
bonus επηζθέρεςκ θαη ακηίζηνμθα). 
 
Ακηίζημηπα θίκεηνα κα δμζμύκ ζηηξ θιηκηθέξ με θνηηήνημ ημ πμζμζηό επηπιμθώκ ζηηξ πνεώζεηξ 
ημοξ. 
 
Ρημζέηεζε ζοζηήμαημξ θιηκηθμύ ειέγπμο (clinical audit) θαηά ηα πνόηοπα ηςκ ηδηςηηθώκ 
αζθαιηζηηθώκ εηαηνηώκ. 
 
Ρπαγςγή ηςκ πμιο-ηαηνείςκ ημο ΓΜΝΡΡ ζημ ΓΟΡ (δηαμόνθςζε εκόξ δηθηύμο πνςημβάζμηαξ 
θνμκηίδαξ ογείαξ με ηα Ηέκηνα Ργείαξ) θαη απμθιεηζηηθή ιεηημονγία ημο ΓΜΝΡΡ ςξ θμνέα 
δηαπείνηζεξ πόνςκ ογείαξ θαη δηαπναγμάηεοζεξ. Γκαιιαθηηθά, ε εκδοκάμςζε ημο ΓΜΝΡΡ ζα 
μπμνμύζε κα επηπεηνεζεί με ηεκ εκζςμάηςζε ζε αοηόκ όιςκ ηςκ δεμόζηςκ δμμώκ 
πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ςξ «ακηίπαιμο δέμοξ» ηεξ δαπακενήξ κμζμθμμεηαθήξ 
πενίζαιρεξ. 



Ωζηόζμ ε ειιεκηθή πενίπηςζε απαηηεί 
θαη εονύηενεξ ακαηνμπέξ… 



Ηαηάηαλε πςνώκ με θνηηήνημ ηηξ δηαδηθαζίεξ έκανλεξ επηπείνεζεξ 
(γναθεημθναηία) 2010-2011 

Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2010–2011, Geneva, Switzerland 2010.  

Ειιάδα  
(128 ζηηξ 136) 



Πα πημ ζεμακηηθά εμπόδηα γηα ηεκ άζθεζε επηπεηνεμαηηθόηεηαξ ζηεκ Γιιάδα 

Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2010–2011, Geneva, Switzerland 2010.  



Ιπμνεί έηζη κα ιοζεί ημ πνεμαημδμηηθό πνόβιεμα; 

Μείωςη ειςφορϊν 

Αφξηςη ανεργίασ 

Γραφειοκρατία 

• Το κράτοσ πληρώνει 
τον ευατό του μζςα 
από δαιδαλώδεισ 
διαδικαςίεσ 

 



Αντ’ αυτϊν μποροφμε να... 

Διαρθρωτικζσ Αλλαγζσ ςτην Υγεία 

Προαγορά 
υπηρεςιϊν βάςει 

αςφαλιςτικοφ 
δικαιϊματοσ 

Κλινικόσ ζλεγχοσ / 
κλινική αριςτεία 
κατά την παροχή 
των υπηρεςιϊν 

υναςφάλιςη με 
βάςη οικονομικά 

κριτήρια 

υμψηφιςμόσ 
οφειλϊν, ενίςχυςη 
διαπραγματευτικήσ 

δυνατότηατσ 
αςφαλιςτικϊν 
οργανιςμϊν 



Australia National Screening 



Italy Screening 



Ιράν (2011) 



NHS Screening 
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Εκςμέκμ Βαζίιεημ 

Νέα ζομβαηηθή ζπέζε  βαζηζμέκε ζημ «Πιαίζημ Αλημιόγεζεξ Πμηόηεηαξ θαη 

Απμηειεζμάηςκ», 2004 

 Ηαηά θεθαιήκ αμμηβή βάζεη ζομβμιαίμο 

 Μέπνη θαη 25% αύλεζε ηεξ αμμηβήξ θάζε ηαηνείμο ζηε βάζε 5 

παναμέηνςκ: 

         - 80 θιηκηθέξ πανάμεηνμη (65,5% ζοκμιηθήξ επίδμζεξ) 

         - 43 μνγακςηηθέξ πανάμεηνμη (18,1%) 

         - 4 πανάμεηνμη ζπεηηθέξ με ηεκ εμπεηνία αζζεκώκ  

           (10,8%) 

         - 8 πανάμεηνμη ζπεηηθά με οπενεζίεξ πνόιερεξ θαη     

        πνμαγςγήξ ογείαξ (3,6%) 

         - πανμπή μιηζηηθήξ θνμκηίδαξ (2%) 

 

 Ε θαηά θεθαιήκ απμδεμίςζε ιαμβάκεη οπόρε ημ μείγμα ειηθίαξ / 

θύιμο/ κμζενόηεηαξ ηςκ εγγεγναμμέκςκ αζζεκώκ ζηε ιίζηα ημο 

ηαηνείμο 

Οηναηεγηθέξ Απμδεμίςζεξ Ζδηςηώκ Γεκηθώκ Ζαηνώκ 



Πρόςκληςη 
ςυμμετοχήσ 

Ραντεβοφ 

Αποςτολή 
υπενθφμιςησ αν όχι 

ραντεβοφ ςε… 
εβδομάδεσ 

Υποβολή ςτην 
εξζταςη 

Αποςτολή 
αποτελεςμάτων 

τον ιατρό 

υςτάςεισ 

το πανεπιςτήμιο 
Επιδημιολογική 

μελζτη 

Μελζτη 
οικονομικϊν 
επιπτϊςεων 

Προςδιοριςμόσ 
πληθυςμοφ 

ελζγχου 

Βαζηθή Ξμή Δηαδηθαζίαξ  

τον αςθενή 

Αςφαλιςτικόσ 
φορζασ 

Ε «ΑΙΓΚΕ ΓΡΗΑΖΞΖΑ» 
ΓΚΜΟ ΜΞΓΑΚΩΙΓΚΜΡ 

ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΜΟ 
ΝΞΜΟΡΙΝΠΩΙΑΠΖΗΜΡ 

ΓΘΓΓΜΡ 



Κέμξ θςδηθόξ δαπάκεξ μ μπμίμξ 
ηνμθμδμηείηαη από ηε μείςζε ηςκ 

δαπακώκ θαη ηεκ πμιηηηθή εθπηώζεςκ 



Γηδηθά δεηήμαηα: πόηε πναγμαημπμηείηαη ε ελμηθμκόμεζε δαπάκεξ; 












