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u) Στο β'εξ*μμο του 20lΟ παραηρεiται 1εiωαl1 τιι}v fiα1rqγdiγ τιοv ΚΑΙl i}671 και 06?2tατιi 26 ,c/ο - 3Ο 96 οε ο1dοη με εκε.ivεE τιlυ α, εξαμτ1vου. H 1ιεiοlοη αυη θ1π crυξηθεi και
αγγiζει περiπιlυ τ(,4Ο Ψι,'

F) Οι ανεξδφλtpε4 υπtlμεcαοεq οε φορεξ π6 Γεvικι1g Κυβ$ρvηοt1ζ κ-αl σε φορεiq εκτriEΓεvΦg Κυβrριηαr1q €ωq τιi τiλοg τοτ 2010 ιiγγξαv τα 8l'00α,0Οi} θ:ιερiπου. C}ι
ιlποypι;Φαειg αιiτθg εiχαv αυαοωρalτεi ιtrτιi τα *π1 2ΟΦ7 *ω5 2t}10 και εtειβd,ρυν(Ιγ τξ
επd μιεvεg ο ικοvοpιικ*q χρτiαεξ.

T) H μεαη μιηvιαiα φαρlιαliξ:υτικξ ι5ιιπiνη (Ι{A}: 06?3) εμφαvζει αξιοημεicοπ1 με[ωαi.
Συγιcεκριμθvα το t009 Ιd(ιι τ$ α' εξ4μiνο του 20l0 Φ.y*ζε τα l l.5Ο0'(}{}(} € - t2.Ο0Φ.Ο00 θ το
μt'pα εvdl καt6 η διt1.ρκεια υοι 20 ] l παροτlακiζει μια ατιιθερη μfο-η τιμi ΓΙ]ζ ταξηq τωv
7'Οοο'ΟΟο € περiπου' Eκtιμιrtται δη οτο 2Ο1? θα επτευ1θei περαιtiρω μεiωαη κατ*
t,5ΟΟ.(χ}Ο € - 2,Ο{)ο.Φ0Ο € }ογω π1g νεαg τιμολογuιπ1c rarλιτικiq τοrl φαρμ&κα), ηq
':φαρμομig τι]υ ια"τροφαρμαtιευtικσli φακ*λου ιιλλd καr ηζ ε\τα,tικοπυiηα1q τωv ελiγ1r.r:v
απd ηv Yπηρε.οiα μιrg.

δ}Ο ΠροthrολογιαμdιE tδu Ο.Ν ηξ οικοvομιl*1g ιρηοηq 20Ι1 προβi.θπει fλλειμμια
2Ο?.ο9t '472,${) €. 'Ι"ο πcπδ αυτιi 1ορτryεiται απ6 τιr NΑ]Γ οs ωΟποσα μr1νιαiα δωδctcατη1ιdρια
μιlοω του Ι'Ιροt16ρfulγιαμοΦ τciιl Ι(-Α,Α.N (lr,pΟ.76 παρ.? και αρfl.84' πα1r' 12α tcnl ΠΔ 9i3/7$
- ΦEΙ{ z}al*/1978}. Ωοtιiαο, γiνεται παρακp*ηαr1 των δωδεκτlημορiωv πιrυ τυ 20ΙΙ
αγy[ζει τα 43'Ο9Ι'472 €, εvrb το αvτ[ατοι1ο πφφ,5 γκ.r το 2tjlt} εiναι Ι40.l74.74ι θt Tα
ανωτdρcο απε ικοvζονταt στΟv παρακ&τιο π{νιlκα
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Ι-Ι οταδιαη παρακμlαηη των δωδεκαπ'1Ιιορiωv f1ει ιο6 απoτf}εο.ιια η αυοοΦρε:ι'σtl τθ}γεκκρε.μdlv οφειλdlv μftζ Ιrρ(rξ τοιlg παρ6xουq ηεiαε (ιατροi, φαρμακε[α, διαγvοατικιi κ*vτρα,r$"ιvικ*'g" νοσοξομεi{Ι). Παρcι πq αvrtξοεg αrνθξκεg που ι4μυv να κ*νουv τΦαο με τι:. ποφΦτο}v παρακριιτt'1οεtυv δοο και με .rη με[ιοοη κατri g3,{itι{i.Ο{)0.0ο € τι*v 7τ{στι,rlοεων ταυΓΙροtiπολομομοιi 2θΙ 1 που αφοροιiv οηv ιατρΦφαρμακευτ1η πφ{θαλψη xατδπιγ αιlακεψηgπου ε{μ πρα,μ{ιτt}ποιηθεt οtιl Yπαrργι:iο EηααιαE κιιι ΚοιvιυγικιΙrv Αoφαλtαεωv ηv
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Οll}Φi2QΙο' ο Οiκοg Ναδτοιl κατιiφερε vα uνταπlξ*λθει πλrjρωq {rEξ ψt.i}χρεd:αεη του γ1α τΦΖt}Ι Ι 1ωρξ ποτs γα i1πι ζηaiαει πμ{αθετη EπιχορliγησιΙ αrιο rο Γε.vικ6 Λογιατftριo τουΚρdτοιlq-

Η Ι}PoΙΣT' A1'FΙΣ*ΙΣ CJ ΙIΡΟΙΞT. ΔJ}.ΙΣ}lΣ οΓrpΟΙ'η'' ..MFΙλ,-
ΔΙe}ffiHΣιΙΣ tΙP(}ΣΩΙIΙΙ{ΟΥ οIKΟΝ. ΥΙΙl-ΙliΙjΣΙ{}Ν ΓιPΟΨΙΙ. & ΛΦΙ1ΣT.
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