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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ εγκρίνεται 

- απορρίπτεται 

↓ καταπίπτει 

Α αποσύρεται 

OK (..., ..., ...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, 

αποχές) 

ΗΨ (..., ..., ...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές) 

ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα 

χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία 

τροπ. τροπολογία 

ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία 

ΑΤ αντίστοιχο τμήμα 

Δ τροπολογία που διαγράφει 

= ταυτόσημες τροπολογίες 

§ παράγραφος 

άρθρο άρθρο 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Sir Julian King 

(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: διορισμός μέλους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Sir 
Julian King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Φιλιππίνες 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, 

B8-1004/2016, B8-1008/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0990/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

Μετά την § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE ΗΨ + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

Μετά την αιτ. αναφ. 5 1 Verts/ALE  -  

Μετά την αιτ. σκ. ΙΑ 2 Verts/ALE ΗΨ + 351, 259, 37 

Μετά την αιτ. σκ. ΙΓ 5 Verts/ALE  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Διάφορα 

Ο Raffaele Fitto (ομάδα ECR) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B8-0992/2016. 

Η Ivana Maletić (ομάδα PPE) και η Barbara Kappel συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος 

RC-B8-0990/2016. 
 

 

3. Σομαλία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, 
B8-1003/2016, B8-1007/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0989/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 1 EFDD  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Διάφορα 

Ο Raffaele Fitto (ομάδα ECR) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B8-0991/2016. 

Η Ivana Maletić (ομάδα PPE) και η Barbara Kappel συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος 

RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Ζιμπάμπουε 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, 
B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0995/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD, ENF) 

§ 7 1 Verts/ALE ΗΨ + 344, 289, 19 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  



P8_PV(2016)09-15(VOT)_EL.doc 5 PE 588.683 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Διάφορα 

Ο Raffaele Fitto (ομάδα ECR) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B8-0996/2016. 

Η Ivana Maletić (ομάδα PPE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0995/2016. 
 

 

5. Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 

υπηκόων τρίτων χωρών ***Ι 

Έκθεση: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

  Σύνολο αριθ. 1 

33 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-32 επιτροπή  ↓  

Άρθρο 3 στοιχείο α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 3 § 2 35 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη 3 33ΑΤ επιτροπή  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

Αιτιολογική σκέψη 6 34Δ GUE/NGL  -  

33ΑΤ επιτροπή  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

Αιτιολογική σκέψη 8 33ΑΤ επιτροπή  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα OK + 494, 112, 50 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: Αιτιολογικές σκέψεις 3, 8 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

Αιτιολογική σκέψη 6 

1ο μέρος "Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα ασφαλέστερο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για 

την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή και 

η επανεισδοχή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Τα ενισχυμένα 

χαρακτηριστικά ασφάλειας του θα πρέπει να διευκολύνουν την αναγνώρισή του από 

τρίτες χώρες. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να συμβάλει στην εκτέλεση των 

επιστροφών στο πλαίσιο των συμφωνιών επανεισδοχής" 

2ο μέρος "ή άλλων ρυθμίσεων με τρίτες χώρες, καθώς και στο πλαίσιο της συνεργασίας για 

την επιστροφή με τρίτες χώρες η οποία δεν καλύπτεται από επίσημες συμφωνίες." 

 
άρθρο 3 στοιχείο α 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "διακριτικά χαρακτηριστικά" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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6. Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 

κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I 

Έκθεση: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1ΑΤ επιτροπή  +  

Άρθρο 1 § 3 στοιχείο δ 1ΑΤ επιτροπή  +  

7 GUE/NGL  ↓  

Άρθρο 2 § 1 στοιχείο 

στ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Άρθρο 3 § 2 στοιχείο 

β 

1ΑΤ επιτροπή  +  

8 GUE/NGL  ↓  

Άρθρο 7 § 6 στοιχείο γ 1ΑΤ επιτροπή  +  

9 GUE/NGL  ↓  

Άρθρο 15 § 1 1ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Άρθρο 19 § 11 2 S&D  +  

Άρθρο 25 § 1 1ΑΤ επιτροπή χ.ψ. -  

Άρθρο 25 § 2 έδάφιο 2 1ΑΤ επιτροπή χ.ψ. -  

3 S&D ΗΨ + 558, 92, 1 

Αιτιολογική σκέψη 1 4 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη 13 1ΑΤ επιτροπή  +  

5 GUE/NGL  ↓  



P8_PV(2016)09-15(VOT)_EL.doc 8 PE 588.683 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη 24 6 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα OK η ψηφοφορία 

αναβάλλεται 

(άρθρο 61 

παράγραφος 2 του 

Κανονισμού) 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: Τροπολογία 1ΑΤ (άρθρο 25, § 1) 1ΑΤ (άρθρο 25, § 2, εδάφιο 2) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

άρθρο 2 § 1 στοιχείο στ) 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 13) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Τροπολογία 1ΑΤ (άρθρο 15 § 1) 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις παραγράφους 1β και 1γ 

2ο μέρος Παράγραφος 1β 

3ο μέρος Παράγραφος 1γ 
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7. Άσυλο: προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας 

και της Ελλάδας * 

Έκθεση: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-3 

5-23 

επιτροπή  +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 2 

24 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 3 

4 επιτροπή χ.ψ. +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 6 

25 GUE/NGL ΗΨ + 494, 148, 13 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα OK + 470, 131, 50 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: τροπολογία 4 
 

 

8. Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών * 

Έκθεση: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-8 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα OK + 460, 127, 61 
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9. Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η 

οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0987/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0987/2016 (επιτροπή ENVI) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

 

 

 

10. Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες 

Έκθεση: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Ζ 

1 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 

Έκθεση: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 528, 77, 44 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 1 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "μεσαίας κεφαλαιοποίησης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 19 

1ο μέρος "τονίζει ότι ένας υγιής, σταθερός και ανθεκτικός τραπεζικός τομέας και μια Ένωση 

Κεφαλαιαγορών αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση της πρόσβασης των 

ΜΜΕ σε χρηματοδότηση·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR) και η οδηγία 

για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV), ιδίως δε η βελτίωση του επιπέδου και της 

ποιότητας των κεφαλαίων, συνιστούν άμεση απάντηση στην κρίση και αποτελούν 

τον πυρήνα της ανανεωμένης σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί τη 

δανειοδότηση των ΜΜΕ έναν από τους τομείς προτεραιότητας στον αναθεώρηση 

του CRR· επισημαίνει ότι η Επιτροπή διερευνά δυνατότητες προκειμένου να 

επωφελούνται όλα τα κράτη μέλη από τις τοπικές πιστωτικές ενώσεις που 

λειτουργούν εκτός του πεδίου εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί συνετή 

νομοθεσία για τις πιστωτικές ενώσεις, η οποία να διασφαλίζει τόσο τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και τη δυνατότητα των πιστωτικών ενώσεων 

να χορηγούν πιστώσεις σε ανταγωνιστικές τιμές·" 

 
§ 30 

1ο μέρος "επισημαίνει τα μέτρα που ενέκρινε η ΕΚΤ στις 10 Μαρτίου 2016 και, ιδιαίτερα, τη 

νέα σειρά τεσσάρων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης 

(ΣΠΠΜΑ II), οι οποίες θα ενθαρρύνουν τον τραπεζικό δανεισμό στην πραγματική 

οικονομία· υπογραμμίζει ότι οι νομισματικές πολιτικές από μόνες τους δεν 

επαρκούν για να τονώσουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις" 

2ο μέρος "και ότι πρέπει να συνοδευτούν από κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·" 
 

 

12. Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας 

Έκθεση: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 577, 35, 36 

2/ΟΚ + 448, 169, 25 

3/ΟΚ + 576, 52, 23 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.  τροποποιήθηκε 

προφορικά 

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 461, 83, 108 

§ 56 2 + των 76 

βουλευτών 

ΗΨ + 327, 298, 18 

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 527, 117, 6 

§ 74 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 79 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 80 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 262, 343, 40 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 1 + των 76 

βουλευτών 

 +  

Αιτιολογική σκέψη 

IΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Κ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΕ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 553, 69, 24 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: § 17 

EFDD: §§ 31 (2ο μέρος), 68 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: αιτιολογική σκέψη Κ 

S&D: § 80 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 17 

1ο μέρος "η οποία δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συμβάλλει θετικά στην «αύξηση του 

αριθμού των πολύ μικρών επιχειρήσεων», αλλά, αντιθέτως, οδηγεί σε επισφαλείς 

συνθήκες απασχόλησης, μη ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και μειωμένη ή ανύπαρκτη 

κοινωνική προστασία" και "θέτοντας πολλούς ανθρώπους σε ευάλωτη κατάσταση 

και δημιουργώντας, συνεπώς, νέα κοινωνικά προβλήματα που χρήζουν 

αντιμετώπισης·" 

2ο μέρος "η οποία δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συμβάλλει θετικά στην «αύξηση του 

αριθμού των πολύ μικρών επιχειρήσεων», αλλά, αντιθέτως, οδηγεί σε επισφαλείς 

συνθήκες απασχόλησης, μη ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και μειωμένη ή ανύπαρκτη 

κοινωνική προστασία" 

3ο μέρος "θέτοντας πολλούς ανθρώπους σε ευάλωτη κατάσταση και δημιουργώντας, 

συνεπώς, νέα κοινωνικά προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης·" 

 
ECR: 

§ 80 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ο τομέας της προσωρινής απασχόλησης έχει ιδιαίτερη σημασία 

για τις ΜΜΕ και χρήζει διαφοροποιημένης αντιμετώπισης," 

2ο μέρος "ιδίως όσον αφορά τα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεών του·" παροτρύνει 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν όλες τις μορφές προσωρινής 

απασχόλησης, και ιδίως εκείνες που λειτουργούν ως γέφυρα για τη μετάβαση στη 

μόνιμη απασχόληση·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "της χαμηλής κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού και της" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
EFDD: 

§ 31 

1ο μέρος "υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία, 

την εξειδικευμένη κατάρτιση και την ανάπτυξη με σκοπό να προωθηθεί η ποιοτική 

ανάπτυξη και το δυναμικό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης· τονίζει ότι 75 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τη στήριξη 

ΜΜΕ στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ·" 

2ο μέρος "εκφράζει ικανοποίηση για την επιτυχημένη υλοποίηση της χρηματοδότησης των 

ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ στα έως τώρα εγκεκριμένα έργα·" 
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§ 68 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "κατά περίπτωση και στο πλαίσιο των 

ειδικών ανά χώρα συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

αιτ. σκ. ΚΕ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "κράτη μέλη ή" και "τρίτες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 74 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις  "και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D: 

§ 18 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι ο διοικητικός φόρτος της ρύθμισης είναι δυσανάλογα υψηλότερος 

για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις συγκριτικά με τις 

μεγαλύτερες εταιρείες· "θεωρεί εν προκειμένω ότι οποιαδήποτε μέτρα σχετικά με 

τους «ψευδο-αυτοαπασχολούμενους» πρέπει να είναι σαφώς στοχοθετημένα" 

2ο μέρος "και να μην επιφέρουν επιπλέον διοικητικό φόρτο για το άτομο·" 

 
§ 79 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από "το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", "κατέστησε 

απολύτως σαφές," και "ότι σε μια ελεύθερη κοινωνία, η ΕΚΕ δεν μπορεί ποτέ να 

καταστήσει υποχρεωτική την κοινωφελή δράση των επιχειρήσεων· είναι βαθύτατα 

πεπεισμένο ότι τυχόν επιβολή υποχρεωτικού χαρακτήρα στην ΕΚΕ θα είχε 

αποτέλεσμα να μειωθεί η διάθεση των ανθρώπων να προσφέρουν·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Ο Zdzisław Krasnodębski προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 18: 

“18. επισημαίνει ότι ο διοικητικός φόρτος της ρύθμισης είναι δυσανάλογα υψηλότερος για τους 

αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις συγκριτικά με τις μεγαλύτερες εταιρείες· 

θεωρεί εν προκειμένω ότι οποιαδήποτε μέτρα σχετικά με τους «ψευδο-αυτοαπασχολούμενους» πρέπει 

να είναι σαφώς στοχοθετημένα και να μην επιφέρουν περιττό διοικητικό φόρτο στο άτομο·” 
 

 

13. Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση 

Έκθεση: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 342, 239, 51 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 432, 189, 18 

2/ΟΚ - 126, 450, 54 

§ 21 2 PPE ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 335, 273, 24 

2/ΟΚ - 274, 305, 52 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 77 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 83 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

Αιτιολογική αναφορά 

34 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 464, 140, 15 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 475, 63, 74 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: § 21, τροπολογία 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: τροπολογία 2 

ECR: αιτιολογική σκέψη ΚΑ 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: § 18, 59, αιτιολογική σκέψη E, αιτιολογική αναφορά 34 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 21 

1ο μέρος "σημειώνει ότι οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι εργοδότες όσον αφορά τη χρήση 

θρησκευτικών συμβόλων δεν συνάδουν πάντοτε με τα διεθνή πρότυπα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένου ότι δεν περιορίζονται σε σαφώς καθορισμένα και 

αυστηρά πλαίσια ούτε επιδιώκουν την επίτευξη θεμιτών στόχων, και ότι τα κράτη 

μέλη δεν λαμβάνουν πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα για την άρση των εν λόγω 

περιορισμών όταν δεν συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα·" 

2ο μέρος "ανησυχεί για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη, στο όνομα της ουδετερότητας 

και του κοσμικού χαρακτήρα, έχουν θεσπίσει γενική απαγόρευση της χρήσης 

θρησκευτικών συμβόλων σε δημόσιους χώρους, γεγονός που έχει οδηγήσει σε 

προσπάθειες να επεκταθούν οι εν λόγω περιορισμοί στον ιδιωτικό τομέα·" 

 
§ 53 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από "πρέπει καταρχήν να αποφεύγουν τη 

διαφοροποίηση μεταξύ παιδιών και ηλικιωμένων και ότι κάθε μορφή 

αδικαιολόγητης διάκρισης λόγω ηλικίας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 62 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "αντισταθμιστικό" και "για όλους" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

τροπολογία 2 

1ο μέρος "επιμένει ότι η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί σημαντική αρχή που θα πρέπει να 

γίνεται σεβαστή από τους εργοδότες· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή της εν 

λόγω αρχής συνιστά ζήτημα επικουρικότητα" 

2ο μέρος "και ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι εργοδότες ενδέχεται να έχουν θεμιτούς 

λόγους για την απαγόρευση συγκεκριμένων τύπων συμβόλων που θεωρούνται 

θρησκευτικού χαρακτήρα, ιδίως όταν πρόκειται για σύμβολα που καταπατούν τα 

δικαιώματα των γυναικών και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σχετικά με 

την ασφάλεια·" 

 
§ 18 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία 

συνείδησης" 

2ο μέρος "σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν κράτη μέλη που στερούν ή διακόπτουν την 

απασχόληση ικανού και κατάλληλα καταρτισμένου ιατρικού προσωπικού λόγω της 

αντίρρησης που προβάλλει, για λόγους συνείδησης, σε διαδικασίες ευθανασίας·" 

 
§ 35 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από "την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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πριν την § 68 

1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τη χαμηλή ευαισθητοποίηση τόσο σχετικά με τα 

δικαιώματα στον τομέα των διακρίσεων, όσο και σχετικά με την ύπαρξη φορέων και 

οργανισμών που παρέχουν στήριξη σε θύματα διακρίσεων, ενώ παρατηρούνται 

υψηλότερα ποσοστά ευαισθητοποίησης μεταξύ των ΛΟΑΔΜ·" 

2ο μέρος "είναι της άποψης ότι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και οι 

οργανώσεις των ενδιαφερομένων μερών, πρέπει να αυξήσουν σημαντικά τις 

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, και όσον αφορά άλλες ομάδες, τόσο των 

θυμάτων όσο και των εργοδοτών· επισημαίνει ότι οι εθνικές οργανώσεις ΛΟΑΔΜ 

αποτελούν βασικούς εταίρους στις εν λόγω προσπάθειες·" 

 
§ 69 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από "την Επιτροπή και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 77 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από "να εφαρμοστεί ενεργά η συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση προϋπολογισμών," και "από την 

Επιτροπή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν με συγκεκριμένα μέτρα την 

συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής" 

2ο μέρος "προτείνοντας για παράδειγμα επειγόντως νέες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με 

την οδηγία για την άδεια μητρότητας" εκτός από τις λέξεις "προτείνοντας" και 

"επειγόντως", "νομοθετικές" και "οδηγία " 

3ο μέρος "προτείνοντας" και "επειγόντως", "νομοθετικές" και "οδηγία " 

4ο μέρος: "προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των γυναικών να επιστρέφουν στην 

εργασία τους μετά την κύηση και την άδεια μητρότητας και τη γονική άδεια, να 

διασφαλίζεται το δικαίωμά τους σε αποτελεσματική προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας στον τόπο εργασίας, να κατοχυρώνονται τα δικαιώματά τους από την 

μητρότητα και να λαμβάνονται μέτρα κατά της αθέμιτης απόλυσης εργαζομένων 

κατά τη διάρκεια της κύησης κλπ." 

5ο μέρος: "καθώς και σχετικά με την οδηγία για την άδεια όσων παρέχουν φροντίδα και 

ενισχύοντας τη νομοθεσία σχετικά με την άδεια πατρότητας·" 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 1 καταπίπτει λόγω απόσυρσης υπογραφών. 
 

 

14. Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 

Έκθεση: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 525, 72, 13 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 579, 10, 9 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 537, 40, 21 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. σκ.ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

OK - 255, 279, 30 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 447, 73, 19 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: §§ 13, 18, 22, αιτιολογική σκέψη ΙΗ 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

PPE: § 53, αιτιολογική σκέψη ΙΗ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 19 

1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία όλοι σχεδόν οι επιλέξιμοι για το ΕΤΠ εργαζόμενοι 

μπόρεσαν να ωφεληθούν από εξατομικευμένα και καλά συντονισμένα μέτρα 

προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, και σχεδόν το 50 % των εργαζομένων 

που έλαβαν χρηματική ενίσχυση έχουν πλέον επιστρέψει στην απασχόληση·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι η έλλειψη έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής των 

προγραμμάτων του ΕΤΠ σε ορισμένα κράτη μέλη έχει οδηγήσει σε ελλιπή 

χρησιμοποίηση των πιστώσεων· πιστεύει ότι η συμμετοχή των στοχευόμενων 

δικαιούχων ή των εκπροσώπων τους, των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών 

κέντρων απασχόλησης, και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στην αρχική 

αξιολόγηση και αίτηση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστούν θετικά 

αποτελέσματα για τους δικαιούχους· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίζει τα κράτη 

μέλη στην ανάπτυξη νέων μέτρων και προγραμμάτων και να εκτιμά στις 

αξιολογήσεις της, σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης 

εξατομικευμένων υπηρεσιών προέβλεψε τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς 

εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ήταν συμβατός με τη στροφή προς μια 

αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· καλεί τα κράτη μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του τρέχοντος κανονισμού, να καταβάλουν περαιτέρω 

προσπάθειες για τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων 

υπηρεσιών με γνώμονα μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· 

επισημαίνει ότι η καινοτομία, η έξυπνη εξειδίκευση και η αποδοτική χρήση των 

πόρων αποτελούν κλειδί για την ανανέωση της βιομηχανίας και την οικονομική 

διαφοροποίηση·" 
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§ 24 

1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δικαιούχοι μπόρεσαν 

πρωτίστως να βρουν μέσω του ΕΤΠ νέα θέση εργασίας χάρη στην εξατομικευμένη 

συνδρομή στην αναζήτηση απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους 

μέσω προγραμμάτων κατάρτισης ή να λάβουν επιδόματα κινητικότητας· χαιρετίζει 

επίσης το γεγονός ότι το ΕΤΠ προσέφερε σε μερικούς μισθωτούς τη δυνατότητα να 

στραφούν στην επιχειρηματικότητα χάρη στις ενισχύσεις για τη σύσταση και την 

εξαγορά επιχειρήσεων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα αξιοσημείωτα θετικά 

αποτελέσματα που αναφέρεται ότι έχει το ΕΤΠ στην αυτοεκτίμηση και στην παροχή 

κινήτρων· τονίζει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ έχει αυξήσει την κοινωνική συνοχή, 

δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επιστρέψουν στην απασχόληση" 

2ο μέρος "και να αποφύγουν τις αρνητικές παγίδες ανεργίας·" 

 
§ 25 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από "επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα αριθμητικά 

στοιχεία της έκθεσης της εκ των υστέρων αξιολόγησης, οι δικαιούχοι του ΕΤΠ 

έχουν συνήθως σχετικά χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με τον μέσο όρο 

και, συνεπώς, λιγότερες μεταβιβάσιμες δεξιότητες, γεγονός που υπό κανονικές 

συνθήκες μειώνει τις ευκαιρίες απασχόλησής τους και τους θέτει σε επισφαλέστερη 

θέση στην αγορά εργασίας·" και "προστιθέμενη αξία για την ΕΕ" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία της έκθεσης της εκ των 

υστέρων αξιολόγησης, οι δικαιούχοι του ΕΤΠ έχουν συνήθως σχετικά χαμηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με τον μέσο όρο και, συνεπώς, λιγότερες 

μεταβιβάσιμες δεξιότητες, γεγονός που υπό κανονικές συνθήκες μειώνει τις 

ευκαιρίες απασχόλησής τους και τους θέτει σε επισφαλέστερη θέση στην αγορά 

εργασίας·" 

3ο μέρος "προστιθέμενη αξία για την ΕΕ" 

 
§ 27 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από "προστιθέμενη αξία" και "και τη χρήση τους, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό ποσοστό επιστροφής στην 

απασχόληση για κάθε ευρώ που δαπανάται·" 

2ο μέρος "προστιθέμενη αξία"  

3ο μέρος "και τη χρήση τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό ποσοστό 

επιστροφής στην απασχόληση για κάθε ευρώ που δαπανάται·" 

 
§ 33 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από "πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία" 

2ο μέρος "πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία" 

 


