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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 14ηr ∆εκεµβρ�ου 1998

για τη θ�σπιση πολυετο�r προγρ�µµατοr τεχνολογικ�ν δρ�σεων για την προ�θηση τηr
αντιρρυπαντικ�r και αποδοτικ�r χρησιµοπο�ησηr των στερε�ν καυσ�µων (1998-2002)

(1999/24/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
και ιδ�ωr το �ρθρο 235,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r,

τη γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου (1),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r Επιτροπ�r (2),

τη γν�µη τηr Επιτροπ�r των Περιφερει�ν (3),

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι στην Κοιν�τητα υπ�ρχουν διαθ�σιµα στερε� κα�-
σιµα και �τι οι �τοιµεr, πλο�σιεr και ποικ�λεr πηγ�r
�νθρακα που διακινε�ται σε ολ�κληρο τον κ�σµο,
αποτελο�ν εγγ�ηση �τι τα στερε� κα�σιµα ε�ναι και
θα παραµε�νουν µια χαµηλο� κ�στουr πηγ� εν�ρ-
γειαr·

(2) �τι η προ�θηση αντιρρυπαντικ�ν και αποδοτικ�ν
τεχνολογι�ν στερε�ν καυσ�µων συµβ�λλει στη δια-
φοροπο�ηση των π�ρων πρωτογενο�r εν�ργειαr και
την εξισορρ�πηση των στ�χων τηr ενεργειακ�r πολι-
τικ�r τηr Κοιν�τηταr·

(3) �τι τα στερε� κα�σιµα θα χρησιµοποιο�νται �λο και
περισσ�τερο τ�σο σε ανεπτυγµ�νεr �σο και σε ανα-
πτυσσ�µενεr περιοχ�r του κ�σµου, συµβ�λλονταr
�τσι σε εκποµπ�r ρ�πων και CO2· �τι θα πρ�πει να
καταβληθε� κ�θε προσπ�θεια βελτ�ωσηr των
εκποµπ�ν αυτ�ν µε την προ�θηση αντιρρυπαντικ�ν
και αποδοτικ�ν τεχνολογι�ν και την εφαρµογ� των
β�λτιστων διαθ�σιµων τεχνολογι�ν (Β∆Τ) σε παλαι�-
τερεr και ν�εr εγκαταστ�σειr που χρησιµοποιο�ν
στερε� κα�σιµα·

(4) �τι η παραγωγ� και ο εφοδιασµ�r εξοπλισµο� αντιρ-
ρυπαντικ�r χρησιµοπο�ησηr �νθρακα, λιγν�τη και
�λλων στερε�ν καυσ�µων, για χρ�ση τ�σο εντ�r �σο
και εκτ�r τηr Κοιν�τηταr, µπορο�ν να συµβ�λουν
στη διατ�ρηση τηr απασχ�λησηr·

(5) �τι η κοινοτικ� δρ�ση για το περιβ�λλον θα βελτι�-
σει την ποι�τητα του περιβ�λλοντοr και θα εξασφα-
λ�σει τη συνετ� και ορθολογικ� εκµετ�λλευση των
φυσικ�ν π�ρων, στ�χοι που εξυπηρετο�νται µε την
εφαρµογ� αντιρρυπαντικ�ν τεχνολογι�ν του �νθ-
ρακα·

(6) �τι η προ�θηση αποδοτικ�τερων αντιρρυπαντικ�ν
τεχνολογι�ν στερε�ν καυσ�µων µπορε� να συµβ�λει
σηµαντικ� στη µε�ωση των ρ�πων που εκπ�µπονται

εξαιτ�αr τηr χρ�σηr των ορυκτ�ν καυσ�µων σε κοινο-
τικ� επ�πεδο· �τι η χρ�ση αντιρρυπαντικ�ν τεχνολο-
γι�ν συµβ�λλει στην επ�τευξη των στ�χων τηr κοινο-
τικ�r στρατηγικ�r για την καταπολ�µηση τηr �ξινηr
βροχ�r·

(7) �τι η προ�θηση αποδοτικ�τερων αντιρρυπαντικ�ν
τεχνολογι�ν στερε�ν καυσ�µων θα συµβ�λει στη
µε�ωση των αερ�ων που δηµιουργο�ν φαιν�µενο θερ-
µοκηπ�ου και σε περιορισµ� του κινδ�νου αλλαγ�r
του κλ�µατοr του πλαν�τη· �τι, για να προκ�ψουν
σηµαντικ� αποτελ�σµατα, ε�ναι επιθυµητ� να υπ�ρ-
ξει συνεργασ�α ευρε�αr κλ�µακαr·

(8) �τι ε�ναι επιθυµητ� να προωθηθο�ν οι αντιρρυπαντι-
κ�r τεχνολογ�εr στερε�ν καυσ�µων τ�σο στουr οικια-
κο�r �σο και στουr µικρ�r κλ�µακαr εµπορικο�r και
βιοµηχανικο�r καυστ�ρεr, καθ�r και στα µεγ�λα
εργοστ�σια παραγωγ�r ηλεκτρικ�r εν�ργειαr·

(9) �τι, στιr 13 ∆εκεµβρ�ου 1995, η Επιτροπ� εν�κρινε τη
Λευκ� Β�βλο µε τ�τλο «Μια ενεργειακ� πολιτικ� για
την Ευρωπαϊκ� �νωση», �που χαρ�σσονται σε αδρ�r
γραµµ�r οι ν�οι στ�χοι τηr ενεργειακ�r πολιτικ�r τηr
Κοιν�τηταr προr εξασφ�λιση συνοχ�r και σ�γκλισηr
των πολιτικ�ν των κρατ�ν µελ�ν· �τι στην εν λ�γω
Λευκ� Β�βλο επισηµα�νεται �τι, µε τη συµβολ� ν�ων
αντιρρυπαντικ�ν τεχνολογι�ν του �νθρακα, µπορε�
να αυξηθε� η χρ�ση ευρ�ωr φ�σµατοr καυσ�µων,
�στε να εξακολουθ�σουν να διαδραµατ�ζουν σηµα-
ντικ� ρ�λο στο συνολικ� ενεργειακ� ισοζ�γιο, µε
βελτιωµ�νη �µωr οικολογικ� εικ�να·

(10) �τι η προ�θηση και εκµετ�λλευση αντιρρυπαντικ�ν
τεχνολογι�ν στερε�ν καυσ�µων προσφ�ρει οικονο-
µικ� πλεονεκτ�µατα απ� πλευρ�r ευκαιρι�ν απα-
σχ�λησηr στιr εταιρε�εr εντ�r τηr Κοιν�τηταr οι
οπο�εr δραστηριοποιο�νται σε ολ�κληρο τον κ�σµο·

(11) �τι, για τη διατ�ρηση εν�r καθαρ�τερου περιβ�λλο-
ντοr, θα πρ�πει να αναπτυχθο�ν ακ�µη περισσ�τερο
οι αντιρρυπαντικ�r τεχνολογ�εr στερε�ν καυσ�µων
�στε οι Β∆Τ να γ�νουν πιο προσιτ�r απ� πλευρ�r
κ�στουr·

(12) �τι ορισµ�νεr χ�ρεr που αναµ�νεται να γ�νουν µ�λη
τηr Ευρωπαϊκ�r �νωσηr κατ� τα προσεχ� �τη
εξαρτ�νται σε πολ� µεγ�λο βαθµ� απ� την
παραγωγ� και τη χρ�ση στερε�ν καυσ�µων για την
ικανοπο�ηση των ενεργειακ�ν αναγκ�ν τουr· �τι οι
χ�ρεr αυτ�r θα χρειαστε� να εκσυγχρον�σουν και να
βελτι�σουν τιr ενεργειακ�r τεχνολογ�εr που διαθ�-
τουν �στε να συµµορφωθο�ν µε τη νοµοθεσ�α τηr
Κοιν�τηταr·

(1) ΕΕ C 328 τηr 26. 10. 1998.
(2) ΕΕ C 214 τηr 10. 7. 1998, σ. 44.
(3) ΕΕ C 315 τηr 13. 10. 1998, σ. 1.
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(13) �τι ορισµ�να κρ�τη µ�λη διαθ�τουν δικ� τουr προ-
γρ�µµατα αντιρρυπαντικ�ν τεχνολογι�ν στερε�ν
καυσ�µων·

(14) �τι θα πρ�πει να δοθε� η ευκαιρ�α να συντονιστο�ν
τα προγρ�µµατα αυτ� τ�σο µεταξ� τουr �σο και µε
τα �λλα συναφ� κοινοτικ� προγρ�µµατα·

(15) �τι �χει επ�σηr σηµασ�α να προωθηθε� η υιοθ�τηση
τεχνολογι�ν που αναπτ�σσονται µε χρηµατοδ�τηση
απ� το ειδικ� πρ�γραµµα Ε&ΤΑ για µορφ�r εν�ρ-
γειαr �λλεr πλην τηr πυρηνικ�r·

(16) �τι θα πρ�πει, συνεπ�r, να προβλεφθε� στο πολυετ�r
πρ�γραµµα πλα�σιο για δρ�σειr στον τοµ�α τηr εν�ρ-
γειαr (1998-2002), το οπο�ο υιοθετ�θηκε µε την απ�-
φαση 1999/21/ΕΚ, Ευρατ�µ (1), ειδικ� πρ�γραµµα
για την προ�θηση των αντιρρυπαντικ�ν τεχνολογι�ν
στερε�ν καυσ�µων·

(17) �τι, προκειµ�νου να εξασφαλισθε� �τι η κοινοτικ�
βο�θεια χρησιµοποιε�ται αποτελεσµατικ� και �τι
αποφε�γεται η επικ�λυψη των εργασι�ν, η Επιτροπ�
θα µεριµν�σει �στε τα σχ�δια να υπ�κεινται σε διε-
ξοδικ� εκ των προτ�ρων αξιολ�γηση· �τι θα παρακο-
λουθε� και θα αξιολογε� συστηµατικ� την πρ�οδο
και τα αποτελ�σµατα των υποστηριζ�µενων σχεδ�ων·

(18) �τι οι δρ�σειr για τα στερε� κα�σιµα µπορο�ν να
καλ�πτουν σχ�δια σχετικ� µε τον λιθ�νθρακα, τον
λιγν�τη, την τ�ρφη, το µε�γµα �δατοr-π�σσαr, τον
ασφαλτο�χο σχιστ�λιθο και τα βαρ�α κλ�σµατα των
προϊ�ντων του πετρελα�ου· �τι, κατ� την εκτ�λεση
των σχεδ�ων αυτ�ν, µπορε� να λαµβ�νεται επ�σηr
υπ�ψη η εφαρµογ� τεχνολογι�ν καθαρ�r κα�σηr στη
βιοµ�ζα και στα κα�σιµα κλ�σµατα αποβλ�των
καθαρ�r διαλογ�r �ταν ε�ναι αναµεµειγµ�να µε στε-
ρε� κα�σιµα·

(19) �τι το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο και η κοινοτικ�
βιοµηχαν�α �χουν εκφραστε� υπ�ρ τηr αν�πτυξηr
αντιρρυπαντικ�ν τεχνολογι�ν στερε�ν καυσ�µων
προr χρ�ση στην Κοιν�τητα και σε �λλα µ�ρη του
κ�σµου·

(20) �τι ε�ναι πολιτικ� και οικονοµικ� επιθυµητ� να ε�ναι
ανοιχτ� το παρ�ν πρ�γραµµα στη συµµετοχ� των
συνδεδεµ�νων χωρ�ν τηr κεντρικ�r και ανατολικ�r
Ευρ�πηr, σ�µφωνα µε τα συµπερ�σµατα του Ευρω-
παϊκο� Συµβουλ�ου τηr Κοπεγχ�γηr, τηr 21ηr και
22αr Ιουν�ου 1993, και �πωr περιγρ�φεται στην ανα-
κο�νωση τηr Επιτροπ�r για το θ�µα αυτ�, του Μα�ου
1994· �τι θα πρ�πει επ�σηr να ε�ναι ανοιχτ� για την
Κ�προ·

(21) �τι το Ευρωπαϊκ� Συµβο�λιο του �µστερνταµ, τηr
16ηr και 17ηr Ιουν�ου 1997, τ�νισε τη σηµασ�α τηr
�ρευναr και αν�πτυξηr µε αντικε�µενο τα στερε�
κα�σιµα, ζητ�νταr να συνεχιστε� µε την κατ�λληλη
µορφ� η σχετικ� �ρευνα που υποστηρ�ζεται σ�µερα
στο πλα�σιο τηr συνθ�κηr για την �δρυση τηr Ευρω-

παϊκ�r Κοιν�τηταr �νθρακα και Χ�λυβα και µετ�
τη λ�ξη ισχ�οr τηr εν λ�γω συνθ�κηr το 2002·

(22) �τι ε�ναι αν�γκη να µεταφ�ρονται στη βιοµηχαν�α
τα αποτελ�σµατα τηr �ρευναr που χρηµατοδοτε�ται
στο πλα�σιο τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr �νθρακα
και Χ�λυβα·

(23) �τι τα µ�τρα ενθ�ρρυνσηr τηr βιοµηχανικ�r στρατη-
γικ�r συνεργασ�αr θα πρ�πει να αποσκοπο�ν στην
ενθ�ρρυνση τηr βιοµηχαν�αr να ανταλλ�σσει εµπει-
ρ�εr, για τον τρ�πο π.χ. µε τον οπο�ο πληρο�νται οι
περιβαλλοντικ�r προδιαγραφ�r·

(24) �τι η προ�θηση, επ�δειξη και εκµετ�λλευση αντιρρυ-
παντικ�ν τεχνολογι�ν του �νθρακα σε ολ�κληρη
την Κοιν�τητα, µπορο�ν να ενδυναµ�σουν την οικο-
νοµικ� και κοινωνικ� συνοχ� τηr, �πωr ορ�ζει το
�ρθρο 130 Α τηr Συνθ�κηr·

(25) �τι η παρο�σα απ�φαση περιλαµβ�νει ποσ� δηµο-
σιονοµικ�r αναφορ�r κατ� την �ννοια του σηµε�ου 2
τηr δ�λωσηr του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου, του
Συµβουλ�ου και τηr Επιτροπ�r τηr 6ηr Μαρτ�ου
1995 (2), για �λη τη δι�ρκεια του παρ�ντοr προγρ�µ-
µατοr, χωρ�r να θ�γονται οι εξουσ�εr τηr αρµ�διαr
για τον προϋπολογισµ� αρχ�r �πωr ορ�ζονται στη
συνθ�κη· �τι θα πρ�πει να ληφθε� υπ�ψη το γεγον�r
�τι θα διεξαχθε� διαπραγµ�τευση για ν�εr δηµοσιο-
νοµικ�r προοπτικ�r κατ� τη δι�ρκεια του παρ�ντοr
προγρ�µµατοr·

(26) �τι η συνθ�κη δεν προβλ�πει �λλεr εξουσ�εr για την
�κδοση τηr παρο�σαr απ�φασηr, εκτ�r εκε�νων του
�ρθρου 235,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

�ρθρο 1

1. Β�σει του πολυετο�r προγρ�µµατοr πλαισ�ου για δρ�-
σειr στον τοµ�α τηr εν�ργειαr, εφαρµ�ζεται απ� την Κοι-
ν�τητα, για την περ�οδο 1998-2002, ειδικ� πρ�γραµµα για
την προ�θηση αντιρρυπαντικ�ν τεχνολογι�ν στερε�ν καυ-
σ�µων, καλο�µενο στο εξ�r «Πρ�γραµµα Carnot».

2. Επιπροσθ�τωr των στ�χων προτεραι�τηταr που αναφ�-
ρονται στο �ρθρο 1 παρ�γραφοr 2 τηr απ�φασηr 1999/
21/ΕΚ, Ευρατ�µ, οι στ�χοι του προγρ�µµατοr Carnot ε�ναι:

— η προ�θηση τηr χρ�σηr αντιρρυπαντικ�ν και αποδο-
τικ�ν τεχνολογι�ν στιr βιοµηχανικ�r εγκαταστ�σειr
που χρησιµοποιο�ν στερε� κα�σιµα, προκειµ�νου να
περιορισθο�ν οι εκποµπ�r, συµπεριλαµβανοµ�νων των
εκποµπ�ν διοξειδ�ου του �νθρακα, λ�γω αυτ�r τηr
χρ�σηr,

— η ενθ�ρρυνση τηr αν�πτυξηr προηγµ�νων αντιρρυπα-
ντικ�ν τεχνολογι�ν στερε�ν καυσ�µων, προκειµ�νου να
επιτευχθο�ν βελτιωµ�νεr Β∆Τ, µε προσιτ� κ�στοr.

(1) Βλ�πε σελ�δα 16 τηr παρο�σαr Επ�σηµηr Εφηµερ�δαr. (2) ΕΕ C 102 τηr 4. 4. 1996, σ. 4.



EL Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των 13. 1. 1999L 7/30

�ρθρο 2

Το ποσ� δηµοσιονοµικ�r αναφορ�r για την εφαρµογ� του
προγρ�µµατοr Carnot αν�ρχεται σε 3 εκατοµµ�ρια Ecu.
Απ� το ποσ� αυτ�, 1,2 εκατοµµ�ρια Ecu προορ�ζονται την
περ�οδο 1998/99.

Το ποσ� δηµοσιονοµικ�r αναφορ�r για την περ�οδο 2000-
2002 θα επανεξετασθε� ε�ν το ποσ� των 1,8 εκατοµµυρ�ων
Ecu δεν ε�ναι σ�µφωνο µε τιr δηµοσιονοµικ�r προοπτικ�r
για την περ�οδο αυτ�.

Οι ετ�σιεr πιστ�σειr εγκρ�νονται απ� την αρµ�δια για τον
προϋπολογισµ� αρχ� εντ�r των ορ�ων των δηµοσιονοµικ�ν
προοπτικ�ν.

�ρθρο 3

Στο πλα�σιο του προγρ�µµατοr Carnot, χρηµατοδοτο�νται
δ�ο κατηγορ�εr δρ�σεων σχετικ�ν µε αντιρρυπαντικ�r τε-
χνολογ�εr του �νθρακα, και συγκεκριµ�να:

α) µ�τρα ενθ�ρρυνσηr τηr συνεργασ�αr µε σκοπ� την προ-
�θηση καλ�τερων πληροφορι�ν εµπορικο� και τεχνικο�
χαρακτ�ρα µεταξ� εθνικ�ν, κοινοτικ�ν και διεθν�ν
δραστηριοτ�των µ�σω τηr αν�πτυξηr κατ�λληλων µ�σων
ανταλλαγ�r πληροφορι�ν, ωr συµβολ� για την �ρση των
φραγµ�ν και προr αξιολ�γηση των επιπτ�σεων των δια-
φ�ρων δρ�σεων που προβλ�πονται στο παρ�ν �ρθρο·

β) µ�τρα ενθ�ρρυνσηr τηr βιοµηχανικ�r στρατηγικ�r
συνεργασ�αr, �πωr επιχειρηµατικ� εργαστ�ρια και σεµι-
ν�ρια, επισκ�ψειr σε βιοµηχαν�εr, µελ�τεr, αξιολογ�σειr
και οµ�δεr συνενν�ησηr, µε σκοπ� την προ�θηση τηr
βιοµηχανικ�r εκµετ�λλευσηr αντιρρυπαντικ�ν τεχνολο-
γι�ν για ενεργειακο�r σκοπο�r, π.χ. συνδυασµ�νη
παραγωγ� θερµικ�r και ηλεκτρικ�r εν�ργειαr. Μεταξ�
των µ�τρων αυτ�ν, περιλαµβ�νεται η προ�θηση των
εξαγωγ�ν ευρωπαϊκ�r αντιρρυπαντικ�r τεχνολογ�αr στε-
ρε�ν καυσ�µων.

�ρθρο 4

Το �ψοr τηr χρηµατοδ�τησηr για τα µ�τρα του �ρθρου 3
στοιχε�ο α), κυµα�νεται απ� 50 �ωr 100 % του συνολικο�
τουr κ�στουr.

Το �ψοr τηr χρηµατοδ�τησηr για τα µ�τρα του �ρθρου 3
στοιχε�ο β), κυµα�νεται απ� 30 �ωr 50 % του συνολικο�
τουr κ�στουr.

Το υπ�λοιπο τηr χρηµατοδ�τησηr των δρ�σεων του �ρθρου
3 µπορε� να καλ�πτεται απ� δηµ�σιεr � ιδιωτικ�r πηγ�r �
απ� συνδυασµ� και των δ�ο.

�ρθρο 5

Η Επιτροπ� καθορ�ζει ετησ�ωr κατευθυντ�ριεr γραµµ�r για
τα µ�τρα του �ρθρου 3.

Οι προτ�σειr µ�τρων του �ρθρου 3 και ο κατ�λογοr των
φορ�ων που θα αναλ�βουν την υλοπο�ησ� τουr, υποβ�λλο-
νται κ�θε χρ�νο στην Επιτροπ�, η οπο�α αποφασ�ζει για το
�ψοr και τουr �ρουr τηr κοινοτικ�r χρηµατοδ�τησηr. Η
Επιτροπ� υπογρ�φει µε τουr φορε�r αυτο�r συµβ�σειr µε
αντικε�µενο τα εν λ�γω µ�τρα.

Η επιτροπ� του �ρθρου 7 επικουρε� την Επιτροπ� κατ� τον
καθορισµ� αυτ�ν των κατευθυντ�ριων γραµµ�ν και τη
λ�ψη των αποφ�σεων περ� χρηµατοδ�τησηr.

�ρθρο 6

Η Επιτροπ� ε�ναι υπε�θυνη για την εφαρµογ� του προγρ�µ-
µατοr Carnot.

Για την υλοπο�ηση των δρ�σεων του �ρθρου 3, η Επιτροπ�
εφαρµ�ζει τη διαδικασ�α του �ρθρου 7.

�ρθρο 7

Η Επιτροπ� επικουρε�ται, για την εφαρµογ� του προγρ�µ-
µατοr Carnot, απ� την επιτροπ� του �ρθρου 4 τηr απ�-
φασηr 1999/21/ΕΚ, Ευρατ�µ.

�ρθρο 8

Η εξ�ταση και η εσωτερικ� και εξωτερικ� αξιολ�γηση τηr
εφαρµογ�r του προγρ�µµατοr Carnot πραγµατοποιο�νται
σ�µφωνα µε το �ρθρο 5 τηr απ�φασηr 1999/21/ΕΚ, Ευρα-
τ�µ.

�ρθρο 9

Η συµµετοχ� στο πρ�γραµµα Carnot ε�ναι ανοικτ� για τιr
συνδεδεµ�νεr χ�ρεr τηr κεντρικ�r και ανατολικ�r Ευρ�πηr,
σ�µφωνα µε τουr �ρουr, συµπεριλαµβανοµ�νων των δηµο-
σιονοµικ�ν διατ�ξεων, που ορ�ζουν τα πρ�σθετα πρωτ�-
κολλα των συµφωνι�ν σ�νδεσηr � οι �διεr οι συµφων�εr
σ�νδεσηr σχετικ� µε τη συµµετοχ� σε κοινοτικ� προγρ�µ-
µατα. Το πρ�γραµµα Carnot ε�ναι επ�σηr ανοικτ� για τη
συµµετοχ� τηr Κ�πρου, β�σει συµπληρωµατικ�ν πιστ�-
σεων, µε τουr �διουr καν�νεr µε εκε�νουr που ισχ�ουν για
τιr χ�ρεr ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σ�µφωνα µε τιr διαδικασ�εr που θα
συµφωνηθο�ν µε τη χ�ρα αυτ�.

�ρθρο 10

Η παρο�σα απ�φαση απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη.

Βρυξ�λλεr, 14 ∆εκεµβρ�ου 1998.

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

W. MOLTERER


