
AM\1194667EL.docx PE644.905v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2019/2098(DEC)

13.12.2019

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 15
Σχέδιο γνωμοδότησης
Tomáš Zdechovský
(PE642.932v01-00)

Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, 
χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος
(COM(2019)0316 – 2019/2098(DEC))



PE644.905v01-00 2/13 AM\1194667EL.docx

EL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194667EL.docx 3/13 PE644.905v01-00

EL

Τροπολογία 1
Guido Reil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που έχουν αναλάβει οι οργανισμοί σε 
σχέση με τη χάραξη και την υλοποίηση 
των πολιτικών της ΕΕ, εκτελώντας ιδίως 
καθήκοντα τεχνικής, επιστημονικής, 
επιχειρησιακής ή/και ρυθμιστικής φύσης· 
εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την 
ικανοποίησή του για την σημασία και την 
ποιότητα του έργου που επιτελούν οι 
τέσσερις οργανισμοί που υπάγονται στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (Cedefop, Eurofound, EU-
OSHA και ETF)·

1. διαπιστώνει ότι από το 2000 έχει 
αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των 
οργανισμών της ΕΕ· θεωρεί ότι το 
γεγονός αυτό είναι προβληματικό από 
δημοκρατικής άποψης, επειδή, οι 
οργανισμοί εκτελούν εν μέρει καθήκοντα 
δημόσιας διοίκησης, των οποίων η 
εκτέλεση  έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στους πολίτες, όμως είναι ανεξάρτητοι 
από τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, δεν 
νομιμοποιούνται δημοκρατικά· 
επισημαίνει ότι, μεταξύ 2000 και 2013, το 
προσωπικό των οργανισμών της ΕΕ 
τετραπλασιάστηκε και η χρηματοδότηση 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
οκταπλασιάστηκε, ενώ το 2018 
διατέθηκαν συνολικά 4.2 δισεκατομμύρια 
ευρώ για όλους τους οργανισμούς (εκτός 
από το ΕΣΕ), δηλαδή 20 % περισσότερο 
από ό, τι το 2017· διαπιστώνει ότι, στον 
κοινωνικό τομέα και στον τομέα της 
απασχόλησης, διάφοροι οργανισμοί και 
φορείς εργάζονται παράλληλα και ότι 
υπάρχει αλληλεπικάλυψη καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων· διαπιστώνει, 
ειδικότερα, ότι υπάρχει αλληλεπικάλυψη 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας καθώς και εκτεταμένη 
αλληλεπικάλυψη μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης·

Or. de
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Τροπολογία 2
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
που έχουν αναλάβει οι οργανισμοί σε 
σχέση με τη χάραξη και την υλοποίηση 
των πολιτικών της ΕΕ, εκτελώντας ιδίως 
καθήκοντα τεχνικής, επιστημονικής, 
επιχειρησιακής ή/και ρυθμιστικής φύσης· 
εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την 
ικανοποίησή του για την σημασία και την 
ποιότητα του έργου που επιτελούν οι 
τέσσερις οργανισμοί που υπάγονται στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA και 
ETF)·

1. επισημαίνει ότι ο ρόλος που έχουν 
αναλάβει οι οργανισμοί θα έπρεπε να είναι 
πιο αποδοτικός από απόψεως κόστους 
και πόρων· θεωρεί υπερβολικό τον 
αριθμό των οργανισμών της ΕΕ (οι 
οποίοι  έφτασαν σε 43 το 2019), καθώς 
και τον αριθμό των οργανισμών που 
υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (Cedefop, Eurofound, EU-
OSHA και ETF) και στους οποίους το 
2019 προστέθηκε η ELA)·

Or. it

Τροπολογία 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκτιμά το γεγονός ότι όλοι οι 
οργανισμοί, υπό την αιγίδα της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, έχουν υλοποιήσει τους 
στόχους τους και τα προγράμματα 
εργασίας τους, παρά τους ανεπαρκείς 
ανθρώπινους πόρους και τους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς· είναι της 
γνώμης ότι οι προκλήσεις αυτές θα 
θέσουν στο μέλλον σε κίνδυνο τα 
καθήκοντα των οργανισμών και τονίζει 
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ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί 
επαρκές προσωπικό και οικονομικοί 
πόροι που θα επιτρέψουν στους 
οργανισμούς να συνεχίσουν να υλοποιούν 
τα προγράμματα εργασίας τους με πολύ 
υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης των 
δραστηριοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία 4
Marc Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με  
την ύπαρξη των οργανισμών έχει 
ουσιαστική σημασία για τη δημοκρατική 
λογοδοσία τους· θεωρεί ότι η 
χρηστικότητα και η ευκολία χρήσης των 
πόρων και των δεδομένων των 
οργανισμών έχουν τεράστια σημασία· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να αξιολογηθεί ο 
τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται και 
διατίθενται σήμερα τα δεδομένα και οι 
πόροι, καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι 
πολίτες θεωρούν ότι είναι εύκολο να 
εντοπιστούν, να αναγνωριστούν και να 
χρησιμοποιηθούν·

Or. en

Τροπολογία 5
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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2. εκφράζει την ικανοποίησή του 
διότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του 
σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για 
το οικονομικό έτος 2018, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διατύπωσε ελεγκτικές γνώμες 
χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών όλων των 
οργανισμών· παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διατύπωσε γνώμες χωρίς 
επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους 
οργανισμούς· παρατηρεί επιπλέον ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε 
ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη 
σχετικά με τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί για τους 
οργανισμούς, εξαιρουμένης της EASO·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 6
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί και ενθαρρύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των οργανισμών, τόσο 
εντός όσο και πέραν του πλαισίου του 
δικτύου των οργανισμών της ΕΕ (EUAN), 
του οποίου ο σημαντικός ρόλος 
συνίσταται στον εντοπισμό και στην 
προαγωγή πιθανών τρόπων βελτίωσης 
της αποδοτικότητας, στη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας και στη διασφάλιση 
αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ 
οργανισμών και ενδιαφερόμενων μερών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του και 
ενθαρρύνει την εκ του σύνεγγυς 
συνεργασία μεταξύ των οργανισμών που 
υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και τούτο προκειμένου να 

3. ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ 
των οργανισμών, τόσο εντός όσο και πέραν 
του πλαισίου του δικτύου των οργανισμών 
της ΕΕ (EUAN), προκειμένου να αυξηθεί 
η αποδοτικότητά τους, να δημιουργηθεί 
προστιθέμενη αξία, να εξασφαλιστούν 
συμπληρωματικότητα και κοινή χρήση 
πόρων και να αποφευχθούν 
αλληλεπικαλύψεις και σπατάλες·
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εξασφαλιστούν συνέργειες, 
συμπληρωματικότητα και κοινή χρήση 
πόρων·

Or. it

Τροπολογία 7
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παρατηρεί ότι οι περισσότερες 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στην ετήσια έκθεσή του για τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό 
έτος 2018 αφορούν ελλείψεις στις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, όπως συνέβη και τα 
προηγούμενα έτη· προτρέπει τους 
οργανισμούς να βελτιώσουν περαιτέρω τις 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που 
εφαρμόζουν, διασφαλίζοντας πλήρη 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες 
και τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους· 
παρατηρεί ότι, σε ό,τι αφορά τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, οι 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
επικεντρώνονται στην υπερβολική 
εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες, 
εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
προσωρινό προσωπικό·

4. παρατηρεί με ανησυχία ότι οι 
περισσότερες παρατηρήσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεσή 
του για τους οργανισμούς της ΕΕ για το 
οικονομικό έτος 2018 αφορούν ελλείψεις 
στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, όπως συνέβη και τα 
προηγούμενα έτη· προτρέπει τους 
οργανισμούς να βελτιώσουν περαιτέρω τις 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που 
εφαρμόζουν, διασφαλίζοντας πλήρη 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες 
και τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους· 
παρατηρεί, εξάλλου, ότι, σε ό,τι αφορά τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
επικεντρώνονται στην υπερβολική 
εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες, 
εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
προσωρινό προσωπικό·

Or. it

Τροπολογία 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υποστηρίζει τα συμπεράσματα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα 
οποία η χρήση των συμβάσεων-πλαισίων 
δεν πρέπει να εμποδίζει τη διεξαγωγή 
δίκαιης και ανταγωνιστικής διαδικασίας 
σύναψης συμβάσεων και ότι ο 
ανταγωνισμός για τις τιμές πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη όλα τα μείζονα στοιχεία 
των τιμών· είναι της άποψης ότι οι κοινές 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή οι 
διοργανικές συμβάσεις-πλαίσια, με βάση 
ανάλυση της αγοράς και  απόδειξη της 
σκοπιμότητας της κοινής διαδικασίας, θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη 
βελτιώσεων της αποτελεσματικότητας 
και οικονομιών κλίμακας για τους 
οργανισμούς και θα μπορούσαν να είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμες για τους 
νεοσύστατους οργανισμούς, όπως η ELA·

Or. en

Τροπολογία 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. χαιρετίζει την έκθεση αξιολόγησης 
της Επιτροπής (που δημοσιεύτηκε το 
2019) για τους οργανισμούς της ΕΕ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
πολιτικής για την απασχόληση και τις 
κοινωνικές υποθέσεις (EUROFOUND, 
CEDEFOP, ETF, και EU-OSHA), η 
οποία αφορά την συνάφεια, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι 
οργανισμοί στην  ΕΕ· τονίζει ότι, αν και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει 
διάφορους τομείς που επιδέχονται 
βελτίωση, η έκθεση αξιολόγησής της 
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είναι σε γενικές γραμμές πολύ θετική, 
δεδομένου ότι αναφέρει ότι οι οργανισμοί 
έχουν εκπληρώσει τα καθήκοντά τους με 
υψηλή προστιθέμενη αξία και οικονομική 
αποδοτικότητα, και ότι το έργο τους είναι 
συναφές και χρήσιμο για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν 
επιτύχει οι οργανισμοί όσον αφορά την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συνεργασία και τονίζει την ανάγκη για 
περαιτέρω μέτρα και βελτιωμένη 
συνεργασία προκειμένου να μειωθεί το 
κόστος, να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και να επιτευχθούν 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας (ELA), της οποίας ο ιδρυτικός 
κανονισμός υποβλήθηκε τον Μάρτιο 2018 



PE644.905v01-00 10/13 AM\1194667EL.docx

EL

και η οποία άρχισε να λειτουργεί τον 
Οκτώβριο 2019· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων για τη 
σύσταση της αρχής αυτής· επιμένει ότι η 
χρηματοδότηση αυτή δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με ανακατανομή κονδυλίων 
από τους άλλους οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων και από τις γραμμές του 
προϋπολογισμού, και ότι η ELA, ως νέο 
όργανο, απαιτεί νέους πόρους για την 
ομαλή λειτουργία της· τονίζει, ιδίως, ότι 
η θέσπιση της ELA δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε μείωση των πόρων και των 
ικανοτήτων του EURES, που 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη 
διευκόλυνση της κινητικότητας του 
ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και 
παρέχει υπηρεσίες και εταιρικές σχέσεις 
για τους αιτούντες εργασία, τους 
εργοδότες, τις Δημόσιες Υπηρεσίες 
Απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους 
και τις τοπικές αρχές· ως εκ τούτου, 
επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν 
σαφή και χωριστά κονδύλια του 
προϋπολογισμού για την ELA και για το 
EURES·

Or. en

Τροπολογία 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ε. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Εργασίας (ELA) θα συμβάλει στην 
αποτελεσματική και δίκαιη εφαρμογή 
των κανόνων της ΕΕ για την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
και τον συντονισμό της κοινωνικής 
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ασφάλισης, θα βοηθήσει τις εθνικές 
αρχές να συνεργαστούν με σκοπό την 
εφαρμογή αυτών των κανόνων και θα 
διευκολύνει την άντληση οφελών από την 
εσωτερική αγορά τόσο για τους πολίτες 
όσο και για τις επιχειρήσεις· είναι της 
άποψης ότι, αν και οι τέσσερις 
οργανισμοί (EUROFOUND, CEDEFOP, 
ETF και EU-OSHA) είναι κατά κύριο 
λόγο επικεντρωμένοι στην έρευνα, θα 
μπορούσαν να στηρίξουν και να 
συμβάλουν με χρήσιμο τρόπο στις 
εργασίες της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 13
Marc Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ενθαρρύνει τους οργανισμούς της 
Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
θεσπίσουν μια στρατηγική για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, που θα 
περιλαμβάνει αναφορά στα θεμελιώδη 
δικαιώματα στο πλαίσιο ενός κώδικα 
δεοντολογίας ο οποίος θα μπορούσε να 
καθορίζει τα καθήκοντα και την 
κατάρτιση του προσωπικού τους· να 
δημιουργήσει μηχανισμούς που θα 
διασφαλίζουν ότι θα εντοπίζεται και θα 
αναφέρεται κάθε παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ότι τα 
κύρια όργανα του εκάστοτε οργανισμού 
θα ενημερώνονται ταχέως σχετικά με 
τυχόν κινδύνους τέτοιων παραβιάσεων· 
να θεσπίσουν, κατά περίπτωση, τη θέση 
του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
ο οποίος θα λογοδοτεί απευθείας στο 
διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ένας βαθμός ανεξαρτησίας 
έναντι του λοιπού προσωπικού, με στόχο 
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να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση 
των απειλών κατά των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και η διαρκής αναβάθμιση 
της πολιτικής θεμελιωδών δικαιωμάτων 
εντός του οργανισμού· να αναπτύξουν 
τακτικό διάλογο με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και αρμόδιους 
διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά 
ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων· να 
καταστήσουν τη συμμόρφωση με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα κεντρική 
συνιστώσα των όρων αναφοράς στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του εκάστοτε 
οργανισμού με εξωτερικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των μελών 
εθνικών διοικήσεων με τα οποία 
αλληλεπιδρούν σε επιχειρησιακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 14
Tomáš Zdechovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. συνιστά να επικεντρωθούν όλοι οι 
οργανισμοί στη δημόσια επικοινωνία και 
στη δημοσιότητα, καθώς η ύπαρξη και οι 
δραστηριότητές τους συχνά δεν 
αναγνωρίζονται από τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 15
Marc Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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6α. καλεί το Δίκτυο των Οργανισμών 
να αναπτύξει μια γενική πολιτική που θα 
προβλέπει ότι το μόνιμο προσωπικό δεν 
θα αντικαθίσταται από εξωτερικούς 
συμβούλους που κοστίζουν περισσότερο·

Or. en


