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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
(2019/2131(INI))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 
συγκεκριμένα τα άρθρα 101 έως 109 αυτής,

– έχοντας υπόψη τους κανόνες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις αποφάσεις, τις 
ανακοινώσεις και τα έγγραφα της Επιτροπής που αφορούν ακριβώς το θέμα του 
ανταγωνισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2019, επί της πολιτικής 
ανταγωνισμού 2018 (COM(2019)339), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής, της ίδιας ημερομηνίας, που τη συνοδεύει,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 31ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού1,

– έχοντας υπόψη την από 10ης Σεπτεμβρίου 2019 επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που 
απηύθυνε η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen 
στην Margrethe Vestager,

– έχοντας υπόψη τις γραπτές και προφορικές απαντήσεις της ορισθείσης Επιτρόπου 
Margrethe Vestager κατά την ακρόασή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 
Οκτωβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάκτηση παράνομων και 
ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων (2019/C 247/01),

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές 
ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους 
κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς2,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
19ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2019, επί 
της πολιτικής ανταγωνισμού 2018,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, της 22ας Οκτωβρίου 2019, 
σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2019 επί της πολιτικής 
ανταγωνισμού 2018,

 έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο “Competition policy for the digital era” των 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2019,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2019)0062.
2 ΕΕ L 11 της 14.1.2019, σ. 3-33.
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 έχοντας υπόψη την πρόταση της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, της 4ης 
Ιουλίου 2019, με τίτλο «Pour une politique européenne de la concurrence modernisée» 
(«Για μια εκσυγχρονισμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού»),

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) 
το 2019 με τίτλο “The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being 
in the Digital Era” του 2019,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου και 
της 27ης Μαΐου 2019,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση 18 κρατών μελών κατά την 6η υπουργική σύνοδο “Friends of 
Industry”, της 18ης Δεκεμβρίου 2018,

 έχοντας υπόψη την εν εξελίξει αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την 
οριζόντια συνεργασία,

 έχοντας υπόψη την εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους οριζόντιους 
κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 12 Ιουλίου 2018, με τίτλο «Προς ένα νέο προσαρμοσμένο ευρωπαϊκό 
νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας» (INT871),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A9-0000/2019),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί τον καταναλωτή και 
ταυτόχρονα να υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ απέναντι 
στον αθέμιτο ανταγωνισμό εκτός Ευρώπης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις 
ψηφιακές, οικολογικές, βιομηχανικές και κοινωνικές προκλήσεις, σύμφωνα με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία μιας πιο βιώσιμης και αλληλέγγυας οικονομίας·

Ο ρόλος της πολιτικής ανταγωνισμού στην παγκοσμιοποίηση

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού στον κόσμο, 
ιδίως με την ενίσχυση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

2. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τις άμεσες ξένες επενδύσεις και να μην αρκείται 
στον μηχανισμό ελέγχου·
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3. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της αμοιβαιότητας με τρίτες 
χώρες σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την πολιτική επενδύσεων·

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος σε 
επαναστατικές τεχνολογίες, να απλουστεύσει τις σχετικές διατάξεις και να καταστήσει 
ελαστικότερες τις απαιτήσεις τους, ούτως ώστε να εγκρίνονται και τα έργα βιομηχανικής 
έρευνας μικρότερης κλίμακας·

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των κρατικών 
ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να αποφεύγονται 
οποιεσδήποτε ασυμμετρίες με τους ξένους ανταγωνιστές τους που δεν υπόκεινται σε αυτόν·

6. ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη βιομηχανική 
συνεργασία με σκοπό να διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών εταιρειών που θα 
πρωταγωνιστήσουν όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο·

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να αποκτήσει μια πιο 
μακροπρόθεσμη προοπτική που θα περικλείει την παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

Προσαρμογή του ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή

8. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες για τις συγκεντρώσεις και να ενισχύσει 
τις αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος στην 
αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά δεδομένα· 
προτείνει κάθε συγκέντρωση στην αγορά τέτοιων δεδομένων να υπόκειται σε προηγούμενο 
έλεγχο, ανεξαρτήτως κατωφλίων·

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
αποστραγγίζει κάθε καινοτομία και υποσκάπτει την κυριαρχία· καλεί την Επιτροπή να 
αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης σε αυτού του είδους τις εξαγορές·

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα πλατφόρμας και 
παρόχου που διαθέτουν, κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και επιβάλλουν αθέμιτες 
συνθήκες σε ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να επιβάλει κυρώσεις·

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κεντρικό σύστημα προληπτικών ελέγχων της αγοράς, να 
παράσχει στις εθνικές αρχές τα απαραίτητα μέσα για την ανώνυμη συλλογή δεδομένων και 
να εισαγάγει στοχευμένη νομοθεσία όταν οι πρακτικές καθίστανται συστημικές·

12. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στις πρόσφατες αγορές δεδομένων υγείας από ξένα 
μονοπώλια του ψηφιακού τομέα και στις απειλές κατά της ιδιωτικής ζωής που αυτές 
εγκυμονούν, επιπλέον των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι εν λόγω συναλλαγές για 
τον ανταγωνισμό·

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην 
πρόσβαση των καταναλωτών σε επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες κάνουν 
κατάχρηση της προνομιακής θέσης τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί την Επιτροπή 
να ολοκληρώσει την προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την καταγγελία της Spotify 
κατά των αντιανταγωνιστικών πρακτικών της Apple και να κινήσει επίσημη διαδικασία το 
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συντομότερο δυνατόν·

14. προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει την ελευθερία επιλογής του καταναλωτή και να 
δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή αρχή προστασίας των καταναλωτών·

Αποτελεσματικότητα των μέσων της πολιτικής ανταγωνισμού

15. υπενθυμίζει ότι συχνά προβλέπεται από τις εταιρείες η κάλυψη των υψηλών προστίμων 
που επιβάλλονται και η τελική μετακύλισή τους στους καταναλωτές·

16. υπογραμμίζει με πόση καθυστέρηση εφαρμόζονται οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει 
στους οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο καθορισμού προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά χρονικά 
πλαίσια των επιχειρήσεων·

17. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να ληφθούν προληπτικά μέτρα προσαρμογής στην ταχεία 
εξέλιξη των νέων αγορών και να τερματιστεί οποιαδήποτε πρακτική μπορεί να βλάψει 
σοβαρά τον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια 
για τα εν λόγω μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ανεπανόρθωτες βλάβες·

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά του, η Επιτροπή δεν έχει 
ακόμη ολοκληρώσει την έρευνα για το Google Shopping που άνοιξε το 2010· υπογραμμίζει 
ότι, εάν δεν υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί 
με την πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί αναπόφευκτος 
ένας ολοκληρωμένος διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών και εξειδικευμένων 
μηχανών αναζήτησης·

Τομεακές πολιτικές

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε τομείς 
ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως είναι οι μεταφορές ή τα μέσα 
ενημέρωσης, στη σημερινή ψηφιακή εποχή·

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται ενίοτε η φορολογία για να δίνονται έμμεσες κρατικές 
ενισχύσεις, γεγονός που δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό 
των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση·

22. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τομέα των ενισχύσεων για την εκκαθάριση και του καθεστώτος εξυγίανσης 
στο πλαίσιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών και μετά να 
αναθεωρήσει αναλόγως την ανακοίνωσή της του 2013 για τον τραπεζικό τομέα·

Αυξημένο ενδιαφέρον για τους πολίτες διαμέσου του Κοινοβουλίου 

23. ζητεί, εντός του πλαισίου των Συνθηκών, να χρησιμοποιείται τακτικά η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία στην πολιτική ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες για τις 
αποζημιώσεις και την ΕΔΑ+·
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24. καλεί την Επιτροπή να του υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των συμφωνιών συνεργασίας σε θέματα ανταγωνισμού και να το τηρεί 
ενήμερο ως προς τις δράσεις της σε διεθνές επίπεδο·

25. διατρανώνει τη βούλησή του να διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον προσδιορισμό 
και τη διαμόρφωση της πολιτικής ανταγωνισμού, όπως το Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο 
μάλιστα έχει τη δύναμη να κινεί έρευνες·

26. ζητεί από την Επιτροπή να μεθοδεύσει την συστηματική εμπλοκή του Κοινοβουλίου στις 
εργασίες των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων και δη όταν 
διαμορφώνονται πράξεις μη δεσμευτικού δικαίου·

27.  καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει πολυτομεακές και διοργανικές συναντήσεις με τη 
συμμετοχή εθνικών ρυθμιστικών αρχών και εθνικών ενώσεων καταναλωτών και να 
απαλλάξει την πολιτική ανταγωνισμού από φραγμούς και στεγανά·

28. υπενθυμίζει τη σημασία του συντονισμού με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια αξιολόγηση των συνθηκών 
υλοποίησης της οδηγίας ΕΔΑ+·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια και στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού τυγχάνει αναγνώρισης, τόσο εντός όσο και εκτός 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, τη 
χρησιμότητα και την καλή συνάρθρωσή της με τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών της 
ΕΕ. Η αξιοπιστία της θεμελιώνεται στη θέσπιση και στην εφαρμογή κανόνων αμετάβλητων 
με την πάροδο του χρόνου, των οποίων η τροποποίηση δεν υπαγορεύεται από ευκαιριακές 
πολιτικές συγκυρίες. Η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού έχει επίσης αποδείξει την 
χρησιμότητά της διότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά εργαλείο στην υπηρεσία των 
Ευρωπαίων καταναλωτών. Η εισηγήτρια της παρούσης φρονεί ότι αυτές οι θεμελιώδεις 
αρχές χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές γεωπολιτικές, 
ψηφιακές, κλιματικές και δημοκρατικές προκλήσεις. Η πολιτική ανταγωνισμού δεν 
μπορεί να είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση 
αυτών των προκλήσεων. Αποτελεί εντούτοις επιδίωξη της εισηγήτριας να εντοπίσει και να 
προτείνει μια σειρά βελτιώσεων που θα επιτρέψουν στην πολιτική ανταγωνισμού να 
διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση δεν είναι διαρθρωμένη 
γύρω από τους διάφορους κλάδους της πολιτικής ανταγωνισμού, αλλά προτίθεται να 
επικεντρωθεί σε αυτές τις μείζονες προκλήσεις.

Η εισηγήτρια φρονεί ότι η Επιτροπή οφείλει να υλοποιήσει ορισμένες δράσεις που συνάδουν 
με την εκπεφρασμένη βούλησή της να είναι μια Επιτροπή με γεωπολιτικές φιλοδοξίες και να 
επιβεβαιώσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές πρέπει να 
αφορούν τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους της και δη στα πεδία της 
διεθνούς συνεργασίας των πολιτικών για τον ανταγωνισμό, του ελέγχου των άμεσων ξένων 
επενδύσεων ή των δημοσίων συμβάσεων.  Πρέπει επίσης να μπορούν να μεταφραστούν σε 
μια πολιτική ανταγωνισμού που θα ενθαρρύνει την ανάδειξη και την ανάπτυξη κορυφαίων 
Ευρωπαϊκών εταιρειών σε καίριους τομείς, καθώς και την ικανότητα απόκρισης στις νέες 
παραμέτρους προβληματισμού που αντιμετωπίζει η κυριαρχία της Ευρώπης στο πεδίο του 
ανταγωνισμού και που δημιουργούν οι νέες αγορές, όπως είναι το περιβάλλον, η τεχνητή 
νοημοσύνη ή η αστική κινητικότητα.

Η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να ζητήσει από την Επιτροπή αποφασιστική δράση για την 
προσαρμογή του ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή. Για τούτο επιβάλλεται να ληφθεί 
υπόψη η διάσταση της ισχύος στην αγορά που διαθέτουν οι λεγόμενοι φορείς συγκέντρωσης 
δεδομένων και για να εντοπίζονται οποιαδήποτε κρούσματα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, 
αλλά και στο πλαίσιο συγχωνεύσεων. Αυτό συνεπάγεται επίσης ισχυρή και αποφασιστική 
δράση για τις πλατφόρμες διαμεσολάβησης. Κάτι άλλο που πρέπει επίσης να μελετηθεί είναι 
η εισαγωγή μηχανισμού συστημικού ελέγχου των ψηφιακών αγορών.

Η εισηγήτρια προτείνει ορισμένα σενάρια για την ευθυγράμμιση της πολιτικής ανταγωνισμού 
με τα διακυβεύματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη.  Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων 
λόγου χάρη θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις συμφωνίες του Παρισιού και με τις επιταγές 
της ενεργειακής μετάβασης. Σε αυτό ειδικά το θέμα, είναι σημαντικό η αναθεώρηση των 
σχετικών κατευθυντήριων γραμμών να καταστεί ευκαιρία για να θεσπιστούν αυστηρές 
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απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τις μορφές ενέργειας που δεν συνάδουν με τη συμφωνία του 
Παρισιού.

Η εισηγήτρια εμμένει στην ανάγκη για μια αποτελεσματικότερη και χωρίς αποκλεισμούς 
πολιτική. Οι διαδικασίες είναι ορισμένες φορές υπέρ το δέον χρονοβόρες και δαπανηρές. Οι 
προτεινόμενες διορθωτικές κινήσεις εξακολουθούν πολύ συχνά, ακόμη και σήμερα, να 
περιορίζονται σε μέτρα αποκλειστικά δημοσιονομικού χαρακτήρα, των οποίων η 
αποτρεπτική ικανότητα είναι συχνά αμελητέα. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι πρέπει επειγόντως να 
διευρύνουμε το φάσμα των διορθωτικών κινήσεων στις οποίες μπορούμε να προβούμε. 
Εξάλλου, η πολιτική ανταγωνισμού οφείλει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τους πολίτες και 
δη προσεγγίζοντας με μεγαλύτερη ζέση τη συνέλευση που τους εκπροσωπεί, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει πραγματικότητα με την υιοθέτηση ορισμένων από 
τα μέτρα που προτείνει η ανά χείρας έκθεση.

Τέλος, αποτελεί ευχή της εισηγήτριας να δίνει η Επιτροπή συγκεκριμένες απαντήσεις στις 
εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Από την άποψη αυτή, η εισηγήτρια αναπαράγει, 
επί τούτου και συχνά αυτούσια, αιτήματα που έχουν διατυπωθεί σε προηγούμενες εκθέσεις 
αλλά δεν φαίνεται να έχουν λάβει ικανοποιητικές  απαντήσεις. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
να δοθεί στην έκθεση αυτή - όπως και στις προηγούμενες αλλά και σε επόμενες εκθέσεις - 
σοβαρή και εμπεριστατωμένη συνέχεια.


