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Επιτροπή Αναφορών

20.11.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0745/2006, της Marta Brzozowska, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków», σχετικά με την προστασία του 
λευκοπελαργού (ciconia ciconia) στην επαρχία Warminsko-Mazurskie της βορειοανατολικής 
Πολωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διατείνεται ότι ο λευκοπελαργός (ciconia ciconia), ένα από τα είδη που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας 
Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών –ο οποίος εντοπίζεται στην περιοχή 
του δικτύου Natura 2000 στην επαρχία Warminsko-Mazurskie στη βορειοανατολική 
Πολωνία– απειλείται από ορισμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός κοινοτικού 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Δεδομένης της αδυναμίας των εθνικών αρχών να 
λάβουν υπόψη τις αντιρρήσεις της ως άνω ένωσης, η αναφέρουσα καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
διεξάγεται σε πλήρη συμμόρφωση με τη συναφή κοινοτική νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2007.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν εγκρίνει σχέδιο προστασίας για 
τα επόμενα 20 χρόνια όσον αφορά τη ΖΕΠ (ζώνη ειδικής προστασίας) «Warminskie 
Bociany» (PLB 280009), όπως απαιτείται σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, και παρέχει 
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πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς της τοποθεσίας «Warminskie Bociany». Μέρος 
της περιοχής βρίσκεται υπό την εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Δασών (Lasy Panstwowe) 
ενώ άλλα τμήματα ανήκουν σε αγρότες. Οι τελευταίοι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το 
πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, δηλαδή το Μέτρο 5 «δάσωση γεωργικής 
γης» στο πλαίσιο του Τμήματος Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων, μειώνοντας ταυτόχρονα τη συνολική έκταση των περιοχών αναζήτησης τροφής, 
που έως τώρα χρησιμοποιούνταν από τον λευκοπελαργό (Ciconia ciconia). Η διαδικασία με 
στόχο τη δάσωση γεωργικής γης εκτελείται από τον οργανισμό για την αναδιάρθρωση και 
τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας σε απευθείας συνεργασία με τους ιδιοκτήτες γης. Οι 
δημοτικές υπηρεσίες χορηγούν μόνο βεβαίωση σχετικά με το αν η εν λόγω έκταση πρέπει να 
δασωθεί σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια χρήσης γης. Η πολωνική νομοθεσία προβλέπει ότι ο 
αρμόδιος αξιωματούχος για την προστασία της φύσης πρέπει να ενημερώνεται μόνο σε 
περιπτώσεις που οι εκτάσεις οι οποίες πρόκειται να δασωθούν βρίσκονται σε τόπο του 
δικτύου Natura 2000 και καλύπτουν περισσότερα από 20 εκτάρια. Εντούτοις, σύμφωνα με 
την αναφέρουσα, η ερμηνεία του τμήματος ΕΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος εξαιρεί από 
την υποχρέωση να ενημερωθεί ο αρμόδιος αξιωματούχος για την προστασία της φύσης, 
εφόσον τα σχέδια δάσωσης δεν υπαγορεύουν την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης 
επιπτώσεων. Συνεπώς, είναι δυνατή η απεριόριστη δάσωση γεωργικών εκτάσεων, η οποία 
συγχρηματοδοτείται επιπροσθέτως από κοινοτικά κονδύλια. Αυτό οδηγεί σε μείωση της 
συνολικής διαθέσιμης έκτασης για αναζήτηση τροφής από τους λευκοπελαργούς και, 
συνεπώς, σε μείωση του αριθμού των προστατευόμενων ειδών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή γνωρίζει τα θέματα που εγείρει η αναφορά, τα οποία αποτέλεσαν επίσης θέμα 
καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Επιτροπή και καταχωρήθηκε υπό τον αριθμό 2007/4142.

Οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά

Σε σχέση με μια χαρακτηρισμένη ΖΕΠ, η Επιτροπή τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6, 
παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους «κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή 
αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά 
τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις 
επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των 
συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης 
των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο 
μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου 
πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη.

Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει 
εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς 
λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή 
οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε 
να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε».

Οι ανωτέρω διατάξεις είναι εφαρμοστέες μόνο σε τόπους κοινοτικής σημασίας καθώς και σε 
ζώνες ειδικής προστασίας δυνάμει του άρθρου 7 της προαναφερθείσας οδηγίας για τους 
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οικοτόπους.

Το Δικαστήριο εξέδωσε αρκετές αποφάσεις οι οποίες διευκρινίζουν τις απαιτήσεις που 
ισχύουν για τις χαρακτηρισθείσες τοποθεσίες, κυρίως όσον αφορά την υπόθεση C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Σε σχέση με το θέμα της εκτίμησης, το 
ΔΕΚ έκρινε ότι:

«δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας περί οικοτόπων, η δέουσα 
εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου επί του οικείου τόπου συνεπάγεται ότι, 
προ της εγκρίσεως του σχεδίου, πρέπει να εντοπιστούν, λαμβανομένων υπόψη 
των πλέον προωθημένων επιστημονικών γνώσεων επί του θέματος, όλες 
εκείνες οι πτυχές του σχεδίου που θα μπορούσαν, αυτές καθεαυτές ή σε 
συνδυασμό με άλλα σχέδια, να επηρεάσουν τον σκοπό της διατηρήσεως του 
οικείου τόπου. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές, λαμβανομένης υπόψη της δέουσας 
εκτιμήσεως των επιπτώσεων της αλιείας κυδωνιών με μηχανικά μέσα επί του
οικείου τόπου, σε σχέση με τον σκοπό της διατηρήσεως αυτού του τόπου, 
επιτρέπουν την άσκηση αυτής της δραστηριότητας μόνον υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν διαμορφώσει την πεποίθηση ότι αυτή δεν θα έχει επιβλαβείς 
συνέπειες για την ακεραιότητα του συγκεκριμένου τόπου. Μια τέτοια 
πεποίθηση διαμορφώνεται όταν δεν υφίσταται καμία εύλογη αμφιβολία από 
επιστημονικής απόψεως, ως προς την απουσία τέτοιων επιπτώσεων». 
(παράγραφος 61)

Οδηγία ΕΠΕ

Εκτός των ανωτέρω, πρέπει να αναφερθούν οι συναφείς διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ 
(85/337/ΕΟΚ) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΟΚ και την οδηγία 2003/35/ΕΚ1. 
Η οδηγία προβλέπει ότι προκειμένου να δοθεί άδεια, σχέδια τα οποία μπορούν να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους ή της 
θέσεώς τους υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (άρθρο 2 της οδηγίας). 
Το Παράρτημα II απαριθμεί αρκετά σχέδια (συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας–δάσωσης 
για δημιουργία δασών 1, στοιχείο δ), για τα οποία τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν εάν 
ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εάν ενδέχεται να έχουν 
επιπτώσεις, τότε πρέπει να διενεργηθεί ΕΠΕ.

Στην υπόθεση C-392/96 Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υιοθέτησε την 
άποψη ότι τα σχέδια δάσωσης που υλοποιούνται πρέπει να εξετάζουν τα σωρευτικά 
αποτελέσματα. Ειδάλλως, ορισμένα σχέδια που μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον μπορούν να εξαιρεθούν της υποχρεώσεως εκτιμήσεως για τον λόγο ότι δεν 
υπερβαίνουν τα καθορισθέντα όρια (παράγραφος 58). Το ΔΕΚ, στην απόφασή του, τόνισε ότι 
τα κριτήρια ή τα κατώτατα όρια που καθορίζονται από τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη μόνο τις διαστάσεις των σχεδίων, αλλά πρέπει να συνεκτιμούν επίσης τη 
φύση τους και τη θέση τους (παράγραφος 65). Συνεπώς, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
μόνο τα σωρευτικά αποτελέσματα, αλλά και το γεγονός ότι ακόμη και σχέδια περιορισμένων 
διαστάσεων μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εάν βρίσκονται σε μια 
τοποθεσία όπου οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζονται από την παραμικρή 

                                               
1 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17-25.



PE392.212v04-00 4/6 CM\797163EL.doc

EL

τροποποίηση (παράγραφος 66).

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έχει λόγο να πιστεύει ότι σχέδια δάσωσης στο πλαίσιο των τοποθεσιών του 
δικτύου NATURA 2000 μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους οικοτόπους και τα είδη 
λόγω των οποίων έχουν χαρακτηρισθεί οι τοποθεσίες, και ότι υλοποιούνται χωρίς τη 
διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεών τους στο δίκτυο Natura 2000. Συνεπώς, η Επιτροπή 
έχει καταχωρίσει την καταγγελία υπό τον αριθμό 2007/4142 για περαιτέρω διερεύνηση του 
θέματος και θα τηρεί την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη για τις εξελίξεις.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Η αναφορά αφορά τις δραστηριότητες δάσωσης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης της ΕΕ στην περιοχή Warminsko-Mazurskie του δικτύου Natura 2000, όπου 
εντοπίζονται οι λευκοπελαργοί (ciconia ciconia), ένα από τα είδη που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών1. Η αναφέρουσα κατέθεσε επίσης επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
οποία έπειτα από αρχική αξιολόγηση καταχωρήθηκε υπό τον αριθμό 2007/4142 για 
περαιτέρω διερεύνηση.

Η Επιτροπή ανέλυσε το παρασχεθέν υλικό από την καταγγέλλουσα. Είναι εμφανές ότι οι 
δραστηριότητες δάσωσης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ είναι 
αποτέλεσμα εσφαλμένης ενσωμάτωσης της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ)2 στη 
νομοθεσία της Πολωνίας. Το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας περί οικοτόπων ορίζει ότι 
«κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως 
είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα 
σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων διατήρησής του». Αυτή η υποχρέωση μεταφέρθηκε πλημμελώς στο νομικό σύστημα 
της Πολωνίας.

Συνεπώς, η Επιτροπή διεύρυνε τη διαδικασία επί παραβάσει όσον αφορά τη μη συμμόρφωση 
των πολωνικών διατάξεων με την οδηγία για τους οικοτόπους και προετοίμασε 
συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Τα θέματα που αναφέρονται στην επιστολή 
περιλαμβάνουν την έλλειψη εκτίμησης των σωρευτικών αποτελεσμάτων βάσει της πολωνικής 
νομοθεσίας καθώς και την έλλειψη της υποχρέωσης να διενεργηθεί εκτίμηση όλων των σχεδίων 
δάσωσης, τα οποία μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο δίκτυο Natura 2000. Η απόφαση 
αποστολής μιας συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής στην Πολωνία ελήφθη στις 6 
Μαΐου 2008.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κανένα σχέδιο δάσωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
δικτύου Natura 2000 δεν θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-
2013.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρχές της Πολωνίας ενημέρωσαν την Επιτροπή στις 28 
                                               
1 ΕΕ L 103,της 25.4.1979, σελ. 1-18
2 ΕΕ L 206,της 22.7.1992, σελ. 7-50
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Φεβρουαρίου 2008 ότι η νομοθεσία της Πολωνίας έχει ήδη αλλάξει ώστε οι πολωνικές διατάξεις 
να είναι σύμμορφες με τις υποχρεώσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους, λαμβάνοντας υπόψη 
τα σχέδια δάσωσης. Λόγω της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες διατάξεις, η 
Επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με τα ειδικά μέτρα που ελήφθησαν. Όταν η Επιτροπή 
λάβει την εν λόγω κοινοποίηση, θα διεξαγάγει μια αξιολόγηση των εθνικών μέτρων 
προκειμένου να διαπιστώσει τη συμβατότητά τους με το κοινοτικό δίκαιο για το περιβάλλον.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Η αναφορά αφορά τις δραστηριότητες δάσωσης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης της ΕΕ στην περιοχή Warminsko-Mazurskie του δικτύου Natura 2000, όπου 
εντοπίζονται οι λευκοπελαργοί (ciconia ciconia), ένα από τα είδη που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών1. Η αναφέρουσα κατέθεσε επίσης επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
οποία έπειτα από αρχική αξιολόγηση καταχωρήθηκε υπό τον αριθμό 2007/4142 για 
περαιτέρω διερεύνηση.

Όπως επισημάνθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση, το υπό εξέταση ζήτημα προκύπτει από 
την εσφαλμένη μεταφορά των απαιτήσεων του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους 
οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) 2  στην πολωνική νομοθεσία. Μετά την αναληφθείσα από την 
Επιτροπή δράση βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας για τους οικοτόπους, η πολωνική 
κυβέρνηση θέσπισε τροποποιητικό νόμο, ο οποίος αντιμετωπίζει ορθά τα ζητήματα που 
εντόπισε η Επιτροπή αναφορικά με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών που αφορούν τα σχέδια δάσωσης. Ο νόμος τέθηκε σε 
ισχύ στις 15 Νοεμβρίου 2008.

Επιπλέον, όσον αφορά την κοινοτική χρηματοδότηση, η Επιτροπή ενημέρωσε τις πολωνικές 
αρχές σχετικά με την πρόθεσή της να αναστείλει τη χρηματοδότηση των σχεδίων δάσωσης που 
χορηγήθηκε σε περιοχές του δικτύου 2000 χωρίς να έχει διεξαχθεί δέουσα εκτίμηση των 
επιπτώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013. Μετά την 
ενέργεια αυτή, θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις βάσει της πολωνικής νομοθεσίας και του 
προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα χρηματοδοτούμενο με κοινοτικούς 
πόρους σχέδιο δάσωσης δεν υλοποιείται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. Τα μέτρα αυτά 
είναι πιο αυστηρά από αυτά που είχε ζητήσει αρχικά η Επιτροπή.

Πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των 
πολωνικών αρχών στη Βαρσοβία στις 10 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή ζήτησε από τις πολωνικές 
αρχές να αξιολογήσουν την ενδεχόμενη ζημία που προκλήθηκε στα είδη που προστατεύονται 
δυνάμει του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου στην περιοχή Ostoja 
Warmińska του δικτύου Natura 2000 από σχέδια δάσωσης που διεξάγονταν χωρίς να έχει 
διενεργηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή, με σκοπό την πρόταση 
μέτρων άμβλυνσης των επιπτώσεων αυτών. Η συμφωνηθείσα εκτίμηση, η οποία καλύπτει τις 
επιπτώσεις σε δύο προστατευόμενα είδη πτηνών (Ciconia ciconia και Aquilla pomarina), 
ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας στα τέλη του 2008. Στη συνέχεια και μετά από 
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διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα αποτελέσματα εστάλησαν στην Επιτροπή 
στις 18 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης που διενεργήθηκε με σκοπό να καθορίσει τη μελλοντική πορεία δράσης της.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009

Σε σχέση με την ενδεχόμενη ζημία η οποία θα μπορούσε να προκληθεί ως αποτέλεσμα της 
δάσωσης που πραγματοποιήθηκε εντός της ΖΕΠ «Warminskie Bociany» χωρίς να 
διενεργηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Επιτροπή ζήτησε από τις 
πολωνικές αρχές να αξιολογήσουν την ενδεχόμενη ζημία με σκοπό την πρόταση μέτρων 
άμβλυνσης. Ως εκ τούτου, οι πολωνικές αρχές έδωσαν εντολή να διενεργηθεί εκ των υστέρων 
εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδίων δάσωσης στα είδη που προστατεύονται στο πλαίσιο 
της ΖΕΠ «Warminskie Bociany» (πληθυσμός στικταετών και λευκοπελαργών). Η μελέτη 
έδειξε ότι ο αντίκτυπος της δάσωσης που πραγματοποιήθηκε θα μπορούσε να ήταν 
σημαντικός. Κατά συνέπεια, οι πολωνικές αρχές πρότειναν να επεκταθεί η περιοχή της ΖΕΠ 
«Warminskie Bociany» κατά 2,3% περίπου. Κατά την άποψη της Επιτροπής, τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφαλίζουν τη διατήρηση επαρκούς επιπέδου προστασίας για τα είδη 
και αντιμετωπίζουν το ζήτημα της αποκατάστασης ενδεχόμενης ζημίας που θα μπορούσε να 
είχε σημειωθεί.

Λαμβανομένων υπόψη των εν λόγω μέτρων, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τα ζητήματα που έθιξε η αναφέρουσα.


