
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσού 45.269.735 
ευρώ, για τη χορήγηση έκτακτης Μακροοικονομι-
κής Χρηματοδοτικής Συνδρομής στην Ουκρανία.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/ 
17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του 
κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βα-
σικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαι-
σίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881).

3 Αποδοχή της από 3 Αυγούστου 2022 πρότασης 
δωρεάς των Γεωργίου Μαντά και Ειρήνης Μαντά, 
ενός (1) πίνακα από την ιδιωτική τους συλλογή, 
του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου, αξίας πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), προς το Γενικό Προξε-
νείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/123763/0025 (1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσού 45.269.735 

ευρώ, για τη χορήγηση έκτακτης Μακροοικονομι-

κής Χρηματοδοτικής Συνδρομής στην Ουκρανία.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 2022/1201 απόφαση του Ευρωπαϊ κού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 
2022.

2. Την υπό στοιχεία 2022/1628 απόφαση του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Σε-
πτεμβρίου 2022.

3. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 91Α του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για 

την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στό-
χων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθε-
σμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως το εν λόγω άρθρο 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4989/2022 (Α’ 208) 
ως προς την παρ. 1,

(β) του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 143),

(γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

(δ) τoυ π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

(ε) του π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

(στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

(ζ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημοσίας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

5. Την υπό στοιχεία 10/24.11.2022 απόφαση της Διυ-
πουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του ν. 4549/2018.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, 
το ύψος της οποίας δύναται να ανέλθει στο ποσό των 
45.269.735 ευρώ, αποφασίζουμε:

Ι. Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, 
ποσού 45.269.735 ευρώ, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
για την ενίσχυση του προϋπολογισμού της και ειδικό-
τερα για την ενίσχυση του Κοινού Ταμείου Προβλέψε-
ων, στο πλαίσιο των υπ’ αρ. 2022/1201/12.07.2022 και 
2022/1628/20.09.2022 αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τις οποίες αποφα-
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σίστηκε-εγκρίθηκε η χορήγηση έκτακτης Μακροοικονο-
μικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση προς την Ουκρανία υπό μορφή δανείων, ύψους 
1 και 5 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ήτοι δάνεια 6 δισ. ευρώ. 
Οι εν λόγω δύο αποφάσεις αποτελούν το πρώτο και το 
δεύτερο στάδιο της προγραμματισμένης πλήρους έκτα-
κτης Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία, ύψους 
έως 9 δισ. ευρώ, αναμένεται δε περαιτέρω απόφαση που 
θα αφορά το τρίτο στάδιο για τη χορήγηση και των υπο-
λοίπων δανείων ύψους 3 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια προς την Ουκρανία θα χορηγούνται δια της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, με τις υπ’ αρ. 2022/ 
1201/12.07.2022 και 2022/1628/20.09.2022 αποφάσεις, 
έχει εξουσιοδοτηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης να δανείζεται τα αναγκαία κεφάλαια από τις κεφα-
λαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 
ακολούθως να δανείζει την Ουκρανία. Το δάνειο του 1 
δισ. ευρώ έχει ήδη χορηγηθεί στην Ουκρανία την 1η και 
στις 2 Αυγούστου 2022, ενώ τα δάνεια των 5 δισ. ευρώ 
είναι σε διαδικασία χορήγησης. Η διάρκεια των εν λόγω 
δανείων είναι 25 έτη.

Στα ανωτέρω δάνεια των 6 δισ. ευρώ, τα κράτη - μέλη 
παρέχουν συνολικές εγγυήσεις 3,66 δισ. ευρώ (6 δισ. 
ευρώ Χ 61%) με σκοπό την ενίσχυση του Κοινού Ταμείου 
Προβλέψεων, στο οποίο συγκεντρώνονται οι προβλέ-
ψεις του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων που δύναται να 
προκύψουν από καταπτώσεις εγγυήσεων και προγράμ-
ματα Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλες χώρες.

Η εγγύηση της Ελλάδας, στο συνολικό εγγυημένο 
ποσό των 3,66 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί σε 45.269.735 ευρώ 
(3,66 δισ. ευρώ Χ 1,2368780107407%).

Σκοπός της έκτακτης Μακροοικονομικής Χρηματοδοτι-
κής Συνδρομής είναι η αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού 
κενού που αντιμετωπίζει η Ουκρανία για το 2022 (σύμ-
φωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 39 δισ. 
USD), η αποκατάσταση βασικών κατεστραμμένων υπο-
δομών και γενικά η ανασυγκρότηση της εν λόγω χώρας 
(σχέδιο RebuildUkraine), λόγω του πολέμου με τη Ρωσία.

ΙΙ. Η Ελλάδα, όπως κάθε κράτος - μέλος, υπογράφει 
Συμφωνία Εγγύησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμ-
φωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αρ. 2022/1628/20.09.2022 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου. Η Συμφωνία Εγγύησης υπογράφεται σε δύο 
πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα μένει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το άλλο επιστρέφεται στην 
Ελλάδα.

ΙΙΙ. Με την παρούσα εγγύηση και κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στη Συμφωνία Εγγύησης, το Ελληνικό Δη-
μόσιο εγγυάται, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύη-
σης, την καταβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ποσού 
της κατάπτωσης –και μέχρι του ποσού των 45.269.735 
ευρώ– εντός 20 εργάσιμων ημερών, κατόπιν σχετικής 
αίτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΙV. Η παρούσα εγγύηση τίθεται σε ισχύ από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Εγγύησης από το 
τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος, είτε είναι η Ελλάδα, 

είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σημείο 9.2 της Συμφωνίας 
Εγγύησης).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 2/183944/ΔΠΓΚ (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/ 

17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του 

κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βα-

σικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαι-

σίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των 

παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

2. Tο π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

3. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

4. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

5. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα-
ση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσε-
ων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).

6. Το από 29.11.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου, αίτημα του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Προϋπολογι-
σμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Την από 29.11.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, γνώμη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρ-
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής 
ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού και του βα-
σικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Στο Παράρτημα «Βασικό σχέδιο λογαριασμών του 
λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οι-
κονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού» 
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της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομι-
κή ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού 
πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881) εγγράφονται νέος πεμπτοβάθμιος λογαριασμός και νέος αναλυτικός 
λογαριασμός εσόδων, ως ακολούθως:

1ος
βαθμός

2ος
βαθμός

3ος
βαθμός

4ος
βαθμός

5ος
βαθμός

6ος
βαθμός

Περιγραφή

1 13 131 13105 1310501 1310501 Έσοδα μεταβιβάσεων από Ο.Κ.Α.

1 13 131 13105 1310501 1310501001 Εισφορά 1% επί των ετήσιων εσόδων 
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Ι

(3)
    Αποδοχή της από 3 Αυγούστου 2022 πρότασης δωρεάς των Γεωργίου Μαντά και Ειρήνης Μαντά, ενός 

(1) πίνακα από την ιδιωτική τους συλλογή, του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου, αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00€), προς το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη .

 Με την υπ’ αρ. 65971/23.10.2022 απόφαση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών πε-
ριουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 185), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το άρθρο 28 
του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 110), καθώς και την υπό στοιχεία Π23ΓΓΓ-13739/26.03.2021 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων Υπουργού» (Β’ 1234), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Π23ΓΓΓ-68276/17.01.2022 όμοιά της 
απόφαση (Β’ 153), γίνεται αποδεκτή η από 3 Αυγούστου 2022 πρόταση δωρεάς των Γεωργίου Μαντά και Ειρήνης 
Μαντά, ενός (1) πίνακα από την ιδιωτική τους συλλογή, του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου, αξίας πέντε χιλιάδων 
ευρώ (5.000,00€), προς το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

  Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΛΑΚΟΣ   
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*02062881212220004*

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,
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