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Source: Souliotis K., Global Addiction Conference, Pisa, May 9, 2013. 
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Source: Souliotis K., Global Addiction Conference, Pisa, May 9, 2013. 





Source: OECD Health Data 2013. 





Source: OECD Health Data 2013. 

2008-2010: -2,1% 



Source: OECD Health Data 2013. 



ΑΕΠ, Σνέπμοζα οκμιηθή Δαπάκε Τγείαξ θαη Σνέπμοζα Δεμόζηα Δαπάκε 

Τγείαξ (δηξ €) 

Πεγή: ύζηεμα Λμγανηαζμώκ Τγείαξ, Γνγαζηήνημ Ονγάκςζεξ θαη Αλημιόγεζεξ Τπενεζηώκ Τγείαξ, 
Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, 2012. 

2009-2011: -19,1% 



Source: OECD Health Data 2013. 



Source: OECD Health Data 2013. 

2009-2011: -11,1% 



Σνέπμοζα οκμιηθή Σνέπμοζα οκμιηθή Δαπάκε Τγείαξ θαη Σνέπμοζα 

Δεμόζηα Δαπάκε Τγείαξ, Ειιάδα-Εονςδώκε (% ΑΕΠ) 

Πεγή: ύζηεμα Λμγανηαζμώκ Τγείαξ, Γνγαζηήνημ Ονγάκςζεξ θαη Αλημιόγεζεξ Τπενεζηώκ Τγείαξ, 
Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, 2012. 
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2009-2011: -23,1% 



Σί δείπκμοκ ηα δεδμμέκα: 

  Η Γιιάδα ήδε δαπακά γηα οπενεζίεξ ογείαξ 1.000 € ιηγόηενα από ημ μέζμ 

όνμ ημο ΟΟΑ (θαηά θεθαιήκ) 

  Η οπμπνεμαημδόηεζε αθμνά θονίςξ ζηεκ ΠΦΤ 

  Μεηάζεζε πεναηηένς δαπακώκ ζηα κμηθμθονηά δεκ είκαη βηώζημε 

  Οπμηαδήπμηε ελμηθμκόμεζε πόνςκ πνμθύρεη ζηεκ ογεία πνέπεη κα 

ζοκμδεύεηαη από ζογθνάηεζε ηςκ πόνςκ εκηόξ ημο ζοζηήμαημξ 
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Σα ηειεπηαία 50 ρξόληα έρεη ζεκεησζεί αύμεζε ηνπ πξνζδόθηκνπ 

δσήο θαηά 10 ρξόληα 

Ζνα ςημαντικό ποςοςτό 
αυτήσ τησ αφξηςησ 
οφείλεται ςε καινοτόμεσ 
κεραπείεσ. 

 

Για παράδειγμα, ςτη 
Γερμανία, την περίοδο 2001-
2007, το 32% τθσ αφξθςθσ 
του προςδόκιμου ηωισ 
οφείλεται ςτην 
αντικατάςταςη των παληών 
φαρμάκων με νζα. 

 

Στον Καναδά, επίςησ, η 
ειςαγωγή καινοτόμων 
θεραπειών τισ τελευταίεσ 
τρεισ δεκαετίεσ, μείωςε 
κατα 51% τθ κνθςιμότθτα 
του πληθυςμοφ. 

¨Πηγή: OECD Health Data 2011; Lichtenberg ”The contribution of pharmaceutical innovation to 
longevity growth in Germany and France, 2001-2007” Pharmacoeconomics; Lichtenberg et al. (2009) 
Value Health, 12(6): p. 847-56;  
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Nέεο ζεξαπείεο έρνπλ κεηώζεη ηε ζλεζηκόηεηα ηνπ θαξθίλνπ ζην κηζό 

 Η εηήζηα αιιαγή ζηε ζλεζηκόηεηα ησλ θαξθίλσλ ζηηο Η.Π.Α. 

Πηγή: Edwards et al (2010), Cancer 116(3): 544-673; Murphy and Topel (2006) Journal of Political Economy, 114(5) 

Ζχει υπολογιςτεί ότι 1% μείωςη ςτη θνηςιμότητα του καρκίνου μπορεί να αποφζρει 
περίπου $500 δις. κζρδθ ςτο ςφςτημα. 



Ζ ρξήζε λέσλ θαξκάθσλ κεηώλεη ην θόζηνο ηεο πεξίζαιςεο 

Έξεπλα έρεη δείμεη όηη ε ρξήζε 
θαηλνηόκσλ θαξκάθσλ γηα 
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα κεηώλεη 
ηηο κέξεο λνζειείαο. 

 

Σα θέξδε από ηηο κεησκέλεο 
λνζειείεο είλαη πεξίπνπ 3,7 
θνξέο κεγαιύηεξα από ηα έμνδα 
γηα θαηλνύξηα θάξκαθα. 

 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα 
ηζρύνπλ θαη γηα άιιεο λόζνπο, 
όπσο Alzheimer’s, όπνπ ε 
ρξήζε λέσλ θαξκάθσλ 
θαζπζηεξεί ηελ πξόνδν ηεο 
λόζνπ θαη κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ 
πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζε 
ίδξπκα κεηά από 2 ρξόληα. 
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Πηγή: Lichtenberg (2009) Health Economics, John Wiley & Sons, Ltd., 18(5):519-534; Lopez et al (2005) Journal of the American Geriatric Society 53(1): 83–7 



2.165
2.515

2.918

3.494

4.298
4.530

4.998

4.202
3.729

2.880
2.440

2.000

92

78

250

224

153

79

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

public outpatient pharma spend rebates from pharma industry clawback from pharma industry

Source: IOBE / SfEE, Facts & Figures 2012 

-52% 

Ελέιηλε ηεξ Δεμόζηαξ Φανμαθεοηηθήξ Δαπάκεξ 2003-2014 



Πςιήζεηξ θανμάθςκ ζε όγθμ θαη αλία, 2011 

Πηγή: Κ.Κοφινάσ, IMS report 01/2012 



Ελέιηλε ηεξ Καηακμμήξ ηεξ Δεμόζηαξ Φανμαθεοηηθήξ 
Δαπάκεξ ζηεκ Εθμδηαζηηθή Αιοζίδα 

Πηγή: ΠΕΦ, Αγορανομικζσ Διατάξεισ 2000-2011, ίδιοι υπολογιςμοί 



Σημέξ θανμάθςκ ζηεκ Ειιάδα 

Πηγή: Έρευνα ΦΕΚ, 1989 - 2012 



Σημέξ γεκμζήμςκ 

 Πθγι: CROSS-NATIONAL EVIDENCE ON GENERIC PHARMACEUTICALS  Patricia M. Danzon, Michael F. Furukawa, March 2011  



Σημέξ γεκμζήμςκ / όγθμξ 

 Πθγι: CROSS-NATIONAL EVIDENCE ON GENERIC PHARMACEUTICALS  Patricia M. Danzon, Michael F. Furukawa, March 2011  



Φανμαθεοηηθή Δαπάκε θαηά θεθαιή PPP $ 

Πηγή: WHO/Europe, European Health for All database (HFA-DB) 



Συμμετοχι των γενοςιμων ςτθ φαρμακευτικι αγορά (αξίεσ), ΟΟΣΑ 2008-2011 

Πεγή: OECD Health Data 2012 





Γεκόζεμα: ζομβηβαζμόξ ή επηιμγή; 



Γεκόζεμα: ζομβηβαζμόξ ή επηιμγή; 



Σί δείπκμοκ ηα δεδμμέκα: 

  Η θανμαθεοηηθή δαπάκε έπεη ηζμννμπήζεη ζημ ζύκμιό ηεξ ζημοξ ζηόπμοξ 

πμο έπμοκ ηεζεί 

  Τπάνπεη αθόμα πενηζώνημ «εζςηενηθήξ δηόνζςζεξ» με ηεκ αύλεζε ημο 

μενηδίμο ηςκ γεκμζήμςκ θαη ηε ζοκαθόιμοζε μείςζε ηεξ ηημήξ ημοξ αιιά, 

θονίςξ, με ηε πνήζε ζεναπεοηηθώκ πνςημθόιιςκ 

  Μόκμ με ημκ ηνόπμ αοηό ζα θαηαζηεί εθηθηή ε είζμδμξ κέςκ (οπό ηεκ 

πνμϋπόζεζε ηεξ «πναγμαηηθήξ» θαηκμημμίαξ) θανμάθςκ ζηεκ αγμνά 
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1 

2 

3 
4 

5 

Source: European Commission: Report on health inequalities in the European Union, September 2013. 



Πηγή: Hellas Health VI, ΙΚΠΙ, Ιανοσάριος 2013. 



 
Επηζθέρεηξ ζε ηαηνό ακά θαηεγμνία 

Πηγή: Αδημοζίεσηη έρεσνα «Υγεία και Κοινωνική Αζθάλιζη», Σεπηέμβριος 2012, (δείγμα: γενικό κοινό). 

εμείςζε: ε πημ ζοπκή 
επηιμγή γηα ημοξ 

αζθαιηζμέκμοξ είκαη κα 
επηιέγμοκ μη ίδημη ημ 
γηαηνό ημοξ θαη κα 

επηβανύκμκηαη με ημ 
θόζημξ ηεξ επίζθερεξ 



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

εζάξ ή ηεκ μηθμγέκεηά ζαξ ημοξ ηειεοηαίμοξ 12 μήκεξ; 

Πηγή: Αδημοζίεσηη έρεσνα «Υγεία και Κοινωνική Αζθάλιζη», Σεπηέμβριος 2012, (δείγμα: γενικό κοινό). 

εμείςζε: ημ 
58,9% δειώκεη 

όηη έπεη πενημνίζεη 
ημκ ηειεοηαίμ 

πνόκμ ηε πνήζε 
οπενεζηώκ ογείαξ 



ΜΔΛΔΣΖ “HOPE” 

Δυςκολίεσ πρόςβαςησ αςθενών με ΡΑ ςτο γιατρό κατά 

τουσ τελευταίουσ 12 μήνεσ

Όχι

74%

Ναι

26%



ΜΔΛΔΣΖ “HOPE” 

Δυςκολίεσ πρόςβαςησ αςθενών με ΡΑ ςτο γιατρό κατά τουσ 
τελευταίουσ 12 μήνεσ

Καθυςτζρηςη ςτον 

προγραμματιςμό 

ιατρικήσ επίςκεψησ (ςε 

ιατρό Κζντρου Υγείασ και 

άλλου δημόςιου φορζα 

όπωσ νοςοκομείο ΕΣΥ 

και πολυϊατρείο του 

αςφαλιςτικοφ φορζα)

31%

Απόςταςη από το 

ιατρείο του θεράποντοσ 

ιατροφ

23%

Δυςκολία μετακίνηςησ 

(λόγω υγείασ, ζλλειψησ 

μεταφορικοφ μζςου 

κλπ)

23%

Αδυναμία πληρωμήσ ςε 

μη ςυμβεβλημζνο 

ιδιϊτη ιατρό 

21%

Δυςκολία 

προγραμματιςμοφ 

ιατρικήσ επίςκεψησ ςε 

ςυμβεβλημζνο ιδιϊτη 

ιατρό εντόσ του 

μηνιαίου πλαφόν των 

επιςκζψεων 

2%



ΜΔΛΔΣΖ “HOPE” 

Δυςκολίεσ πρόςβαςησ αςθενών με ΡΑ ςτη θεραπεία 
(φαρμακευτική αγωγή) κατά τουσ τελευταίουσ 12 μήνεσ

Όχι

51% Ναι

49%



ΜΔΛΔΣΖ “HOPE” 

Δυςκολίεσ πρόςβαςησ αςθενών με ΡΑ ςτη θεραπεία 
(φαρμακευτική αγωγή) κατά τουσ τελευταίουσ 12 μήνεσ

Δυςκολία ςτη 

ςυνταγογράφηςη λόγω 

προβλημάτων 

πρόςβαςησ ςτο 

θεράποντα ιατρό

21%

Απόςταςη από 

φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ

15%

Μη διάθεςη φάρμακου 

από το δημόςιο 

νοςοκομείο ςτο οποίο 

θα γινόταν η χορήγηςη

16%

Δυςκολία εφρεςησ ή 

χορήγηςησ φάρμακου ςε 

φαρμακείο δημόςιου 

νοςοκομείου

14%

Δυςκολία εφρεςησ ή 

χορήγηςησ φάρμακου ςε 

φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ

12%

Απεργιακζσ 

κινητοποιήςεισ των 

φαρμακοποιϊν 

11%

Δυςκολία εφρεςησ ή 

χορήγηςησ φάρμακου ςε 

ιδιωτικό φαρμακείο 

6%

Απόςταςη από το 

φαρμακείο δημόςιου 

νοςοκομείου

5%



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ (πξώηα απνηειέζκαηα) 

 1 ζηνπο 4 αζζελείο κε ΡΑ αληηκεησπίδεη πξόβιεκα πξόζβαζεο ζε ηαηξό ιόγσ αδπλακίαο 

θιεηζίκαηνο ξαληεβνύ ζε δεκόζηεο δνκέο ή ηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, ιόγσ 

αδπλακίαο πιεξσκήο ηδηώηε κε-ζπκβεβιεκέλνπ ηαηξνύ θαη ιόγσ απόζηαζεο ή αδπλακίαο 

κεηαθίλεζεο ζην ηαηξείν 

 κεγαιύηεξα εκπόδηα εκθαλίδνληαη ζε όζνπο έρνπλ ρακειό εηζόδεκα θαη ζε όζνπο 

δηακέλνπλ εθηόο Αηηηθήο 

 1 ζηνπο 2 αζζελείο κε ΡΑ αληηκεησπίδεη πξόβιεκα πξόζβαζεο ζηε ζεξαπεία (θαξκαθεπηηθή 

αγσγή) ιόγσ ηεο δπζρεξνύο πξόζβαζεο ζε ηαηξό, ηεο απόζηαζεο ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ ή 

ηεο κε δηάζεζεο ή δπζθνιίαο εύξεζεο ηνπ θαξκάθνπ είηε ζην λνζνθνκείν ζην νπνίν ζα γηλόηαλ ε 

ρνξήγεζε είηε ζην θαξκαθείν ηνπ ΔΟΠΤΤ 

 1 ζηνπο 5 αζζελείο κε ΡΑ δειώλεη όηη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ επηδεηλώζεθε ιόγσ 

απώιεηαο ή ηεο θαζπζηέξεζεο ζηε ιήςε ηεο ζεξαπείαο ηνπ 

 1 ζηνπο 4 αζζελείο κε ΡΑ δεηά από ηνλ ηαηξό ηνπ αιιαγή ηεο ζεξαπείαο ηνπ ιόγσ ησλ 

δπζθνιηώλ ιήςεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο  

 ην 42% ησλ ξεπκαηνιόγσλ αλαθέξνπλ ηε λνζειεία σο πηζαλή επίπησζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο κε ΡΑ ζηε ιήςε ηεο ζεξαπείαο ηνπο 

ΜΔΛΔΣΖ “HOPE” 



Πηγή: Hellas Health VI, ΙΚΠΙ, Ιανοσάριος 2013. 

εμείςζε: ημ 75% 
δειώκεη όηη 

απμηειεί πνόβιεμα 
ε πιενςμή ηςκ 

θανμάθςκ 



Πηγή: Hellas Health VI, ΙΚΠΙ, Ιανοσάριος 2013. 

εμείςζε: ημ 74,5% δειώκεη 
ακεζοπία ςξ πνμξ ηε δοκαηόηεηα 

θάιορεξ ηςκ ελόδςκ γηα 
θάνμαθα ζημ μέιιμκ 



Πηγή: Hellas Health VI, ΙΚΠΙ, Ιανοσάριος 2013. 



Πεγή: ΓΠΙΨΤ-Πακειιαδηθή μειέηε: Η επίδναζε ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ ζηεκ ροπηθή ογεία ημο ειιεκηθμύ 
πιεζοζμμύ, Αζήκα 2013.  

Ερ.: Πώσ ζχετε αντιμετωπίςει εςείσ ι θ οικογζνειά ςασ τθν οικονομικι κρίςθ  
τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ;  



Σί δείπκμοκ ηα δεδμμέκα: 

  Μειέηεο θαηαγξάθνπλ πξνβιήκαηα πνόζβαζεξ ηςκ πμιηηώκ ζημκ ηαηνό 

θαη ηε ζεναπεία αθόμα θαη ζηα πνόκηα κμζήμαηα 

  Σα πνόκηα κμζήμαηα απμννμθμύκ ημ μεγαιύηενμ μένμξ ηςκ πόνςκ με ηεκ 

ηάζε κα είκαη αολεηηθή 

  Η μηθμκμμηθή θνίζε έπεη πενημνίζεη ζε μεγάιμ βαζμό ηε δοκαηόηεηα ηςκ 

κμηθμθονηώκ κα πνεμαημδμημύκ ηεκ «ειεύζενε επηιμγή» όπςξ ζοκέβαηκε ζημ 

πανειζόκ 



Σμ θανμαθεοηηθό θόζημξ ακηηζηαζμίδεηαη από ηε 
μαθνμπνόζεζμε μείςζε ηεξ ζοκμιηθήξ δαπάκεξ γηα 
ηεκ ακηημεηώπηζε ηςκ πνόκηςκ κμζεμάηςκ; 

  Σμ κέμ μηθμκμμηθό πενηβάιιμκ θαη μη επηπηώζεηξ ζηεκ πμιηηηθή ογείαξ 

  Φανμαθμμηθμκμμηθή πνμζέγγηζε 

  Οη πμιίηεξ ζημ επίθεκηνμ: ε απαναίηεηε αιιαγή ζημοξ θακόκεξ ημο           

     πμιηηηθμύ δηαιόγμο 

  Η ακάγθε μηαξ δηανζνςηηθήξ αιιαγήξ ζηεκ ογεία: δηιήμμαηα θαη επηιμγέξ  

     πνμξ ηεκ ακαδήηεζε μηαξ εθηθηήξ πανέμβαζεξ 



Economic and financial 

considerations 





Πηγή: Hellas Health VI, ΙΚΠΙ, Ιανοσάριος 2013. 

Πάλσ από ην 55% 

δειώλεη όηη 

πάζρεη από 

θάπνην ρξόλην 

λόζεκα 



Source: OECD: Public spending on health and long-term care: a new set of projections, June 2013. 
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Επιμζρουσ ςτόχοι του εγχειριματοσ 

EOPYY 

Differentiated 
contributions 

Different care 
levels 

Different co-
payments 

Health Insurance 
oligopsony 

Economies of scale 

Integration of processes, 
care packages, 

contributions and co-
payment levels 

Η αλάγθε γηα 

νινθιεξσκέλε 

θξνληίδα 



Τα «κενά» του εγχειριματοσ  
και θ ανάγκθ για ολοκλθρωμζνθ φροντίδα 

Common 
processes 

Common 
care package 

Common co-
payments 
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Η αλάγθε γηα θαζνξηζκό ησλ 

δηαδηθαζηώλ πξόζβαζεο 
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΦΥ 2009-
2011: -18,1% 



Μηα πνόηαζε γηα ηεκ ΠΦΤ 



Η αλάγθε γηα αιιαγή ηνπ 

ππνδείγκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο θαη 

απνδεκίσζεο ησλ θξνληίδσλ 





Σν πθηζηάκελν 

ζεζκηθό πιαίζην 

θξίλεηαη επαξθέο 



Η εκπεηξία ηεο απηνλόκεζεο 

ησλ δνκώλ ηεο ΠΦΤ έρεη 

αμηνινγεζεί πνιύ ζεηηθά 



First contact care means that care is first sought from 

the primary care provider when a new health or medical 
need arises. 

Continuous (ongoing) care refers to the longitudinal 

use of a regular source of care over time, regardless of 

the presence or absence of disease or injury. 

Coordinated care is the linking of healthcare visits and 

services so that patients receive appropriate care for all 

their health problems, physical as well as mental. 

Comprehensive care refers to the availability of a wide 

range of services in primary care and their appropriate 

provision across the entire spectrum of types of needs 

for all but the most uncommon problems in the 

population by a primary care provider. 

Family-centered care recognizes that the family is a 

major participant in the assessment and treatment of a 

patient. Context of family and community refers to an 

understanding of the patient's living conditions, family 

dynamics, and cultural background. 

Community-oriented care refers to care that is 

delivered in the context of the community. Community 

refers to the population served, whether they are 

patients or not. 



Δηάγναμμα πθηζηάκελεο δνκήο ΠΦΤ 
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ΠΔΡΗΦΔΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 
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Πεγή: νπιηώηεο 2013 
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Γηάγξακκα πξνηεηλόκελεο δνκήο ΠΦΤ 
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ΤΜΒΔΒΛ. ΙΑΣΡΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ 

ΚΑΣΆ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Πεγή: νπιηώηεο 2013 



Πνμϋπόζεζε 



Σν κόλν πνπ έρεη ηεζεί επί ηνπ ζέκαηνο είλαη από ηελ 

επηηξνπή νπιηώηε θαη απηό πέξαζε δπζηπρώο ζηα ςηιά. 

Δκείο ζην Virus ην επηζεκάλακε από ηελ αξρή. Η επηηξνπή 

ινηπόλ ππνινγίδεη όηη γηα ηελ ππνζηήξημε ελόο 

απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο απαηηνύλαη ηνπιάρηζηνλ ην 15% ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλώλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

Απηό κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα εθηηκάηαη όηη πξνζεγγίδεη ην 1,5 δηζ. επξώ. 

Από ην ζεκείν απηό πξέπεη λα μεθηλήζεη ν δεκόζηνο δηάινγνο ηεο θπβέξλεζεο κε ηα θόκκαηα θαη ηνπο θνξείο. Πώο 

ζα εμαζθαιίζνπκε απηά ηα ρξήκαηα. Πνην είλαη ην λόεκα λα ζπδεηνύκε γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ γηαηξώλ ή ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο από ηνπο νηθνγελεηαθνύο γηαηξνύο (gatekeeping), όηαλ δελ έρνπκε μεθαζαξίζεη πόζα 

ρξήκαηα ρξεηαδόκαζηε θαη πνύ ζα ηα βξνύκε; 

Πξνζέμηε ην ιεπηό ζεκείν: Η επηηξνπή νπιηώηε ζεκεηώλεη θαη θάηη άιιν. Όηη απαηηείηαη κεηαηόπηζε πόξσλ - 

πξνθαλώο από ηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα - ε νπνία ζήκεξα καδί κε κηζζνύο θαη ιεηηνπξγηθά απνξξνθά πεξίπνπ 

4,5 δηο! 

Μόλν αλ έρνπκε ξεαιηζηηθνύο ζηόρνπο ζην ζύζηεκα πγείαο θαη μεθαζαξίζνπκε ην ζέκα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

κπνξνύκε λα θάλνπκε έλα γόληκν θαη ξεαιηζηηθό δεκόζην δηάινγν γηα ηηο αιιαγέο πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπο. Γηαθνξεηηθά, γηα κία αθόκε θνξά, άιιε κία επθαηξία ζηε ρώξα ζα πάεη ρακέλε. 



Κονηάθμξ μοιηώηεξ 
soulioti@hol.gr 


