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φέρουσα άλλες 7.724 υπογραφές, σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα και τον 
κανονισμό REACH

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέρουσες ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
θέσουν τέλος στην εφαρμογή του κανονισμού για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό, όλα τα χημικά προϊόντα, περιλαμβανομένων εκείνων που ήδη 
κυκλοφορούσαν στην αγορά κατά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, πρέπει να 
υποβάλλονται σε δοκιμές βάσει ενός ενιαίου προτύπου. Οι αναφέρουσες υποστηρίζουν ότι, 
εξαιτίας του εν λόγω κανονισμού, εκατομμύρια ζώα βρίσκουν φρικτό θάνατο σε δοκιμές στις 
οποίες χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα τοξικά χημικά προϊόντα, ενώ θεωρούν ότι είναι ανήθικο 
να συνεχίζεται η μαζική αυτή διενέργεια δοκιμών σε ζώα. Τα ζώα είναι ζωντανά όντα και 
μπορούν να νιώσουν πόνο, αγωνία και ταλαιπωρία. Οι αναφέρουσες υποστηρίζουν ότι οι 
επιστήμονες εκφράζουν αμφιβολίες ως προς τις δυνατότητες χρήσης των αποτελεσμάτων των 
δοκιμών σε ζώα και ότι για τα χημικά προϊόντα υπάρχει ήδη τεράστιος όγκος δεδομένων, τα 
οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται και να αξιολογούνται πριν από οποιαδήποτε δοκιμή σε 
ζώα. Επιπλέον, υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές όσον αφορά τις δοκιμές σε ζώα. Σύμφωνα  
με τις αναφέρουσες, ο κανονισμός REACH λειτουργεί ως άλλοθι, απαλλάσσοντας τους 
πολιτικούς και τις επιχειρήσεις από τις ευθύνες τους, επειδή συμμορφώνονται με τα πρότυπα. 
Επίσης, έχει ως αποτέλεσμα την παραπλάνηση των καταναλωτών οι οποίοι διαβεβαιώνονται 
ότι όλα αποσκοπούν στη δική τους προστασία, ενώ ισχύει το αντίθετο, σύμφωνα με τα όσα 
υποστηρίζουν οι αναφέρουσες, καθώς οι δοκιμές τοξικών ουσιών σε ζώα σε καμία περίπτωση 
δεν ενδείκνυνται για την πρόβλεψη των αντιδράσεων σε ανθρώπους. Ο μόνος λόγος για τον 
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οποίο εξακολουθούν να διεξάγονται δοκιμές σε ζώα είναι επειδή η επιστημονική κοινότητα 
χρησιμοποιεί την εν λόγω μέθοδο επί πάρα πολλά έτη. Οι αναφέρουσες ζητούν από τους 
πολιτικούς να ακούσουν προσεκτικά τους ευρωπαίους πολίτες και να απαγορεύσουν οριστικά 
τις δοκιμές σε ζώα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2014

Οι αναφέρουσες ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν τέλος 
στην εφαρμογή του κανονισμού REACH για τα χημικά προϊόντα, καθώς θεωρούν ότι ο εν 
λόγω κανονισμός αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (οδηγία 86/609/ΕΟΚ, η οποία 
αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2010/63/ΕΕ) και δεν εκπληρώνει τον σκοπό του, που είναι 
η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Επίσης, οι αναφέρουσες ζητούν να διενεργείται σε 
κεντρικό επίπεδο η συλλογή των υφιστάμενων τοξικολογικών δεδομένων για τα χημικά 
προϊόντα, να γίνεται αποκλειστική χρήση εναλλακτικών μεθόδων και να αυξηθεί η δημόσια 
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την επικύρωση των δοκιμών in vitro.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σε πρόσφατη αντιπροσωπευτική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με τις απόψεις των 
ευρωπαίων πολιτών για το περιβάλλον, οι πολίτες δήλωσαν ότι μία από τις μεγαλύτερες 
ανησυχίες τους είναι οι επιπτώσεις που έχουν στην υγεία τους τα χημικά προϊόντα 
καθημερινής χρήσης.

Ο κανονισμός REACH καταρτίστηκε διότι επί σειρά ετών παράγονταν και κυκλοφορούσαν 
στην ευρωπαϊκή αγορά πολλές ουσίες, ενίοτε σε πολύ μεγάλες ποσότητες, οι οποίες δεν 
συνοδεύονταν από επαρκείς πληροφορίες για τους κινδύνους που συνεπάγονταν. Ως εκ 
τούτου, ήταν αναγκαίο να συμπληρωθούν τα εν λόγω κενά πληροφόρησης με σκοπό τον 
προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων που παρουσίαζαν οι εν λόγω ουσίες, καθώς 
και να θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα διαχείρισης του κινδύνου με σκοπό την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι αναφέρουσες, από την πλευρά τους, κάνουν λόγο για μια (μη αντιπροσωπευτική) 
διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διενεργήθηκε στο διαδίκτυο και σύμφωνα με 
την οποία οι ευρωπαίοι πολίτες τάσσονται κατά των δοκιμών σε ζώα.

Κάθε νομοθεσία πρέπει να επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών 
αναγκών και συμφερόντων, και, με το REACH, αφενός εξασφαλίζεται η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και αφετέρου λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα 
διάφορα θέματα που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων. Η νομοθεσία της ΕΕ για την 
προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (οδηγία 
2010/63/ΕΕ) ορίζει ότι η χρήση πειραματόζωων περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και 
συγκεκριμένα στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υφίσταται άλλη επιστημονικά ικανοποιητική 
εναλλακτική μέθοδος. Η εν λόγω αρχή αποτελεί καίριο στοιχείο του κανονισμού REACH, ο 
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οποίος περιέχει εκτενείς διατάξεις για την ελαχιστοποίηση των δοκιμών σε ζώα. Κατά 
κανόνα, ο κανονισμός REACH ορίζει ότι οι δοκιμές σε ζώα διεξάγονται μόνον ως έσχατη 
λύση, σε περιπτώσεις στις οποίες οι επιπτώσεις ενός χημικού προϊόντος στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον δεν μπορούν να αποδειχθούν με κανέναν άλλον αξιόπιστο τρόπο 
πέραν της χρήσης δοκιμών in vivo. Πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα των χημικών 
προϊόντων πρέπει να παράγονται, όταν είναι δυνατόν, με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα, μεταξύ άλλων με τους εξής τρόπους:

- Χρήση υφιστάμενων δεδομένων: Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH δεν είναι 
υποχρεωτική η εκ νέου δοκιμή των χημικών προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν στην 
αγορά. Ο κανονισμός REACH αποσκοπεί στη συλλογή όλων των υφιστάμενων 
πληροφοριών σχετικά με τα χημικά προϊόντα, ενώ ακόμη και εάν οι προηγούμενες 
δοκιμές δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τα αποτελέσματά 
τους μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον εκτιμάται ότι παρέχουν επαρκείς πληροφορίες.

- Κοινοχρησία δεδομένων: Ο κανονισμός REACH υποχρεώνει τους καταχωρίζοντες 
της ίδιας ουσίας να ανταλλάσσουν υφιστάμενα ή νέα δεδομένα ώστε να αποφεύγεται 
η διενέργεια επαναληπτικών δοκιμών για την ίδια ουσία.

- Χρήση εναλλακτικών μεθόδων αντί δοκιμών σε ζώα: Ο κανονισμός REACH 
προβλέπει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων αντί δοκιμών σε ζώα στις οποίες 
χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που διατίθενται για ανάλογες ουσίες με σκοπό την 
άντληση συμπερασμάτων για μια ουσία που υπόκειται σε αξιολόγηση (π.χ. ανάλυση 
χημικής δομής για τον προσδιορισμό ορισμένων τοξικολογικών ιδιοτήτων –«Μοντέλα 
ποιοτικών ή ποσοτικών σχέσεων δομής-δραστικότητας»–, ομαδοποίηση ουσιών που 
ενδέχεται να έχουν παρόμοιες ιδιότητες και χρήση πληροφοριών για ορισμένες ουσίες 
με σκοπό την πρόβλεψη της τοξικότητας άλλων ουσιών της ίδιας ομάδας).

- Χρήση μεθόδων in vitro: Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόκτηση επαρκών 
πληροφοριών με βάση τα μέσα που περιγράφονται ανωτέρω, πρέπει σε κάθε νέα 
δοκιμή να χρησιμοποιούνται μέθοδοι in vitro, υπό τον όρο ότι προβλέπονται 
κατάλληλες μέθοδοι.

Το ενδεχόμενο πρόσθετων δοκιμών σε ζώα θα πρέπει να εξετάζεται μόνον εφόσον έχουν 
εξαντληθεί όλες οι παραπάνω δυνατότητες και εξακολουθεί να μην έχει συναφθεί κανένα 
συμπέρασμα σχετικά με την τοξικότητα της εκάστοτε ουσίας.  Για τις δοκιμές ανώτερων 
βαθμίδων (τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης, αναπαραγωγική τοξικότητα), οι 
καταχωρίζοντες καλούνται να υποβάλουν πρόταση δοκιμής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων (ECHA). Προτού εγκρίνει την πρόταση, ο εν λόγω οργανισμός ελέγχει 
ότι δεν υπάρχουν χρησιμοποιήσιμα δεδομένα από άλλες πηγές και ότι η προτεινόμενη δοκιμή 
ενδείκνυται για την κάλυψη των κενών δεδομένων.

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. Ο ECHA προβαίνει, 
ανά τριετία από το 2011 (με βάση τα δεδομένα της πρώτης υποβολής το 2010), στην 
κατάρτιση έκθεσης αναφορικά με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων αντί της διεξαγωγής 
δοκιμών σε ζώα δυνάμει του κανονισμού REACH. Η επόμενη έκθεση του ECHA αναμένεται 
να δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2014.

Στην έκθεση του 2011 επιβεβαιώνεται ότι τα παραπάνω μέτρα έχουν ως στόχο τη μείωση της 
ανάγκης για δοκιμές σε ζώα.  Η βασικότερη πηγή πληροφοριών είναι με διαφορά τα 
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δεδομένα που προέρχονται από μελέτες οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί πριν από το 
REACH. Η κοινοχρησία δεδομένων αφορά το 90% των φακέλων που παρελήφθησαν κατά 
την πρώτη προθεσμία υποβολής το 2010.  Επίσης, οι καταχωρίζοντες που υπέβαλαν δεδομένα 
κατά την πρώτη προθεσμία του REACH έκαναν εκτεταμένη χρήση των παραπάνω 
δυνατοτήτων με σκοπό την κάλυψη των κενών δεδομένων, ιδίως ώστε να αποφύγουν τη 
διενέργεια μελετών ανώτερων βαθμίδων (δηλαδή τις μακροπρόθεσμες δοκιμές σε ζώα). Η 
έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι, σε σύγκριση με προηγούμενες εκτιμήσεις, έχουν διενεργηθεί 
σχετικά λίγες νέες μελέτες για το REACH (1850 μελέτες in vivo) και ότι οι εναλλακτικές 
μέθοδοι in vitro χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τα καταληκτικά σημεία για τα 
οποία είναι διαθέσιμες οι εν λόγω μέθοδοι (π.χ. ερεθισμός δέρματος/οφθαλμού). Επίσης, ο 
αριθμός των προτάσεων δοκιμής που υποβλήθηκαν (περίπου 700) για μελέτες ανώτερων 
βαθμίδων σε ζώα ήταν μικρότερος από τον αναμενόμενο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
στοιχεία της έκθεσης για το 2014, οι εν λόγω τάσεις αναμένεται να επιβεβαιωθούν στη 
δεύτερη έκθεση.

Οι πρώτες αυτές αναλύσεις κατέδειξαν ότι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, όσον αφορά το 
ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών προσεγγίσεων με σκοπό τη μείωση των δοκιμών σε 
ζώα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH, ήταν ρεαλιστικές και ότι ο 
συνολικός αριθμός ζώων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο τοξικολογικών δοκιμών δυνάμει 
του REACH είναι πολύ πιθανό να είναι σημαντικά κατώτερος σε σχέση με τις υποθέσεις που 
διατυπώθηκαν κατά την εκπόνηση του REACH.  Τα εν λόγω αποτελέσματα αποδεικνύουν 
ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δημοσιευμένα στοιχεία (π.χ. τα 50 εκατομμύρια ζώα για τα 
οποία γίνεται λόγος στην αναφορά) βασίζονται σε ανακριβείς υπολογισμούς.

Πέραν της παρακολούθησης της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων για τους σκοπούς του 
κανονισμού REACH, η Επιτροπή προβαίνει επίσης στη συλλογή στατιστικών δεδομένων  
σχετικά με τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους 
επιστημονικούς σκοπούς στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην υποβολή εκθέσεων στο 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανά τρία έτη, σχετικά με τη χρήση ζώων για 
επιστημονικούς σκοπούς. Από τη σύγκριση των ληφθέντων δεδομένων για το 2005, το 2008 
και το 2011, προέκυψε ότι ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε τοξικολογικές 
δοκιμές σε κατηγορίες που σχετίζονται με τον κανονισμό REACH (π.χ. προϊόντα/ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κυρίως στη βιομηχανία ή στα 
νοικοκυριά) αντιστοιχεί σε μικρό μόνο ποσοστό (κάτω του 1%) της συνολικής χρήσης (με τη 
μεγαλύτερη χρήση να παρατηρείται στον τομέα των βασικών βιολογικών μελετών και 
ερευνών και της ανάπτυξης φαρμάκων).  Από το 2005 έως το 2011, ο αριθμός των ζώων που 
χρησιμοποιούνταν για τους παραπάνω σκοπούς δεν αυξήθηκε αλλά, αντιθέτως, μειώθηκε, 
παρά την εφαρμογή του κανονισμού REACH.

Οι αναφέρουσες ισχυρίζονται ότι ήδη υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές δυνατότητες, ώστε να 
μπορούν να απαγορευτούν εντελώς οι χημικές δοκιμές σε ζώα, και ότι τα αποτελέσματα των 
δοκιμών σε ζώα δεν είναι συναφή προς τις αξιολογήσεις της επικινδυνότητας για την 
ανθρώπινη υγεία.

Κάθε τοξικολογική δοκιμή που απαιτείται δυνάμει του κανονισμού REACH και άλλων 
κανονιστικών πλαισίων πρέπει να πραγματοποιείται βάσει διεθνώς συμφωνημένων και 
αποδεκτών μεθόδων δοκιμής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνεκτική ερμηνεία και 
σύγκριση των δεδομένων για τα χημικά προϊόντα. Μέχρι στιγμής, οι αξιολογήσεις ασφάλειας 
των χημικών προϊόντων βασίζονταν κυρίως στις δοκιμές σε ζώα στις οποίες έχει αποκτηθεί 
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σημαντική εμπειρία και για τις οποίες υπάρχει μεγάλος όγκος ιστορικών δεδομένων. 
Αναγνωρίζεται ευρέως, στον τομέα της τοξικολογίας, ότι οι δοκιμές σε ζώα παρουσιάζουν 
ορισμένους περιορισμούς και ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών δεν μπορούν 
πάντοτε να επεκτείνονται στους ανθρώπους· ωστόσο, εκτιμάται γενικώς ότι τα αποτελέσματα 
των δοκιμών σε ζώα αποτελούν καλή ένδειξη των κινδύνων που παρουσιάζει μια χημική 
ουσία. Σε αντίθεση όμως με την άποψη που εκφράζεται στην αναφορά, η επιστημονική 
κοινότητα δεν θεωρεί ότι οι εναλλακτικές μέθοδοι μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τις 
τοξικολογικές δοκιμές. Ήδη υπάρχουν επικυρωμένες και αποδεκτές μέθοδοι δοκιμής in vitro
για ορισμένα καταληκτικά σημεία, ενώ αναμένεται να καταστούν διαθέσιμες και άλλες 
μέθοδοι (π.χ. για την ευαισθητοποίηση του δέρματος). Ωστόσο, πολλές από τις μεθόδους 
βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και, ιδίως σε σχέση με τα πιο σύνθετα καταληκτικά 
σημεία, επισημαίνεται, σε πρόσφατη έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ότι σε αρκετούς σημαντικούς τομείς της τοξικολογίας δεν αναμένεται να 
υπάρξουν στο άμεσο μέλλον μέθοδοι για την πρόβλεψη της τοξικότητας που θα βασίζονται 
αποκλειστικά και μόνο στις δοκιμές in vitro. Ως εκ τούτου, για ορισμένο χρονικό διάστημα, 
οι δοκιμές σε ζώα θα εξακολουθούν να είναι αναγκαίες ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τα επιβλαβή χημικά προϊόντα. Αυτό το 
σκεπτικό αντικατοπτρίζεται και στην οδηγία 2010/63/ΕΕ, στην οποία αναγνωρίζεται ότι η 
χρήση ζώντων ζώων συνεχίζει να είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας ανθρώπων 
και ζώων καθώς και του περιβάλλοντος (αιτιολογική σκέψη 10).

Η τοξικογονιδιωματική επιστήμη, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναφορά, 
αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μεθοδολογία που θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω 
μείωση των δοκιμών σε ζώα καθώς και στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, ενώ 
ενδέχεται να συμβάλει ουσιαστικά στις αξιολογήσεις ασφάλειας των χημικών προϊόντων.  
Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί σε βαθμό που να μπορεί να χρησιμοποιείται σταθερά στο 
πλαίσιο κανονιστικών δοκιμών ασφάλειας.

Οι αναφέρουσες ζητούν να αυξηθεί η δημόσια χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την 
επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων αντί δοκιμών σε ζώα. Συνεπής προς τη δέσμευσή της να 
μειώσει, να τελειοποιήσει και να αντικαταστήσει τις δοκιμές σε ζώα, η Επιτροπή ήδη 
συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη, την επικύρωση και την προώθηση της χρήσης 
εναλλακτικών μεθόδων στο πλαίσιο της νομοθεσίας της. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Εξακρίβωση της Καταλληλότητας των Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) πρωτοστατεί 
στον τομέα της επικύρωσης εναλλακτικών μεθόδων στην ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει 
επενδύσει, μέσω του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στην 
έρευνα για την ανάπτυξη τοξικολογικών δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων και σκοπεύει να 
συνεχίσει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο του επόμενου ερευνητικού προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020».

Συμπεράσματα

Ο κανονισμός REACH είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματική προστασία των 
ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις των δυνητικά επικίνδυνων 
χημικών προϊόντων. Επιπλέον, σέβεται πλήρως τις κοινωνικές απόψεις που επισημαίνονται 
στην οδηγία 2010/63/ΕΕ ενώ απώτερος σκοπός του είναι να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατόν 
τη χρήση δοκιμών σε ζώα.  Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, φαίνεται να λειτουργούν 
αποτελεσματικά τα διάφορα μέτρα που έχουν θεσπιστεί στον κανονισμό REACH ώστε να 
διασφαλίζεται ότι σημειώνεται πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο αριθμός των 
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δοκιμών σε ζώα που απαιτούνται δυνάμει του REACH είναι αρκετά κατώτερος από τις 
αρχικές εκτιμήσεις.

Παρά το γεγονός ότι αυξάνονται συνεχώς οι διαθέσιμες μέθοδοι in vitro που μπορούν να 
αντικαταστήσουν τις δοκιμές σε ζώα, ακόμη δεν είναι δυνατόν να διενεργούνται επαρκείς 
αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας αποκλειστικά και μόνο με βάση τα δεδομένα που δεν 
προέρχονται από ζώα, με αποτέλεσμα οι δοκιμές σε ζώα να εξακολουθούν να είναι 
απαραίτητες και στο άμεσο μέλλον.


