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 Aριθμ. Φ.251/55062/Α5 
Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών 

Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 - Έκτακτα μέτρα 

προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-

ράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου 

της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα» (Α’  90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και η ισχύς των διατάξεών 
της έχει παραταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 120 του 
ν. 4876/2021 (Α’ 251).

2. Τα άρθρα 1, 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατε-
πείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική 
προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων 
και άλλα ζητήματα» (Α’ 48), όπως η ισχύς του άρθρου 
46 παρατάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 33ου του 
ν. 4917/2022 (Α΄67) και η ισχύς του άρθρου 96 παρα-
τάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4876/2021 
(Α΄251).

3. Το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

4. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184)», 
και ιδίως το Κεφάλαιο Στ’ του Μέρους Α αυτού.

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

7. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29.4.2022 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 
6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00» 
(Β’ 2137).

13. Την υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/29.11.2002 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών 
των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτέρων Σχολών 
Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης της Ελλάδας και αυτών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση 
σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοι-
χα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε 
ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, 
τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της 
εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκι-
μασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β’ 1538).

14. Την υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5/7.5.2019 απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
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«Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγω-
γή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, 
το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργά-
νων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των 
εξετάσεων αυτών» (Β’ 1736).

15. Την υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 από-
φαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και 
όργανα σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού 
Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα 
του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 
του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

16. Την υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων 
του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και 
Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, 
της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαί-
δευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπα-
ξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυ-
λάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων 
Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορι-
κού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
και εφεξής» (Β’ 1904 και Β’ 1940 Διορθώσεις Σφαλμάτων).

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών 
και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονά-
δων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέ-
ντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέ-
ντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της 
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμά-
των, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης 
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, 
Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα 
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.66036/21.10.2021 (Β’ 4960), 
Γ.Π.οικ.360/6.1.2022 (Β’ 7), Δ1α/Γ.Π.οικ.18551/31.3.2022 
(Β’ 1539) και 23871/29.4.2022 (Β’ 2132) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις και, όπως εκάστοτε ισχύει.

18. Το απόσπασμα πρακτικού της 280ης συνεδρίασης 
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με τη διε-
ξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2022.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/219/53084/Β1/11-5-2022 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

20. Την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυ-
νοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID- 19 κατά τη 
διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων 2022, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών 
εξετάσεων

1. Ο τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων, 
γραπτών ή προφορικών, καθώς επίσης και των ειδικών 
μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων «ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» και «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» ορίζεται ως εξής: O Πρόεδρος και τα μέλη 
της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού 
κέντρου για τους υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάζονται γρα-
πτά, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υπο-
ψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής 
Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους 
υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, κάθε Εξετα-
στικού Κέντρου ειδικών μαθημάτων, της Επιτροπής κάθε 
Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων των μουσικών 
μαθημάτων, μεριμνούν για τα κάτωθι, ώστε για όλους 
τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες (εκπαιδευτικούς, 
διοικητικούς και υποψηφίους):

α) να τηρηθεί η απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου,
β) να ισχύσει η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής 

μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους,
γ) να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός,
δ) να τηρηθεί ο φυσικός αερισμός.
2. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλ-

ληλοι που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη δι-
εξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων και δεν έχουν 
πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, υποχρεούνται στη διε-
νέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 
μία (1) φορά την εβδομάδα (PCR ή rapid test, με δαπάνη 
τους) έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέ-
λευσή τους στις εκπαιδευτικές δομές.

Συγκεκριμένα απαλλάσσονται από την υποχρέωση δι-
ενέργειας εβδομαδιαίου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
όσοι προσκομίσουν ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 
της Ε.Ε. του κανονισμού (ΕΕ 2021/953/του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 
και του άρθρου 1ου της από 30-5-2021 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α’ 87), που κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του 
όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον 
κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 
του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας.

3. Λαμβάνεται μέριμνα για τον επαρκή φυσικό αερισμό 
των αιθουσών και για την εξασφάλιση καθαριότητας των 
εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων.
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4. Επιπλέον για τη διεξαγωγή εξέτασης του μαθήματος 
«ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»:

α) να επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών 
οργάνων,

β) να τηρείται απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ του 
εξεταζόμενου και των εξεταστών-βαθμολογητών που 
βρίσκονται πίσω από το παραβάν,

γ) να καθαρίζονται τα μουσικά όργανα με απολυμα-
ντικό υγρό πριν από τη χρήση τους από κάθε υποψήφιο.

5. Για τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών για την 
εισαγωγή υποψηφίων ΤΕΦΑΑ να ισχύει:

α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργά-
νων εξέτασης και του βοηθητικού εξοπλισμού πριν τη 
χρήση τους,

β) η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μετα-
ξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή 
προθέρμανσης των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, 
να ισχύουν οι σχετικές οδηγίες από την Υγειονομική 
Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Θρησκευμάτων Υγείας
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   
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*02023681305220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


