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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 298/49985
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 481/66703/9.6.2016
(Β’ 1994) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης
10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», του
Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
2. το π.δ. 68/2021 (Α’ 155): «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών»,
3. τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
4. το άρθρο 3 του ν. 3508/2006, «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α’ 249),
5. την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκογλου» (Β’ 4190),
6. τον Καν(ΕΕ)1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
Καν(ΕΚ)1083/2006,
7. τον Καν(ΕΕ)1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347) για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του
Καν(ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου,

Αρ. Φύλλου 864

8. τον Καν(ΕΕ)1306/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (L347) σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) υπ’ αρ.352/1978, (ΕΚ) υπ’ αρ.165/1994, (ΕΚ) υπ’ αρ.
2799/1998, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005
και (ΕΚ) υπ’αρ. 485/2008 του Συμβουλίου,
9. τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)907/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του
Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις
και τη χρήση του ευρώ, όπως τροποποιημένος ισχύει,
10. τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του
Καν(ΕΕ)1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων,
11. τον εκτελεστικό Καν(ΕΕ)808/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
12. τον εκτελεστικό Καν(ΕΕ)809/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση,
13. τον Καν(ΕΚ)1857/2006 της Επιτροπής «σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις
κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής
γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του
Καν(ΕΚ)70/2001» και ειδικότερα τις παρ. 1α και 1β του
άρθρου 16,
14. τον Καν(ΕΚ)1782/2003 του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήματα ΙΙΙ και IV,
15. τον Εκτελεστικό Καν(ΕΕ)908/2014 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
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λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς
πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική
διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες
σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια,
16. τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του
Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης
ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση,
17. τον Καν(ΕΕ)2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για
την τροποποίηση των Καν(ΕΕ)1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και υπ’ αρ.
1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής,
υπ’ αρ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, υπ’
αρ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων και υπ’ αρ. 652/2014 για
τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα,
την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων
και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό,
18. τον Καν(ΕΕ)2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση
ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των Καν(ΕΕ)1305/2013, 1306/2013 και 1307/2013,
όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη
2021 και 2022 και του Καν(ΕΕ)1308/2013 όσον αφορά
τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα
έτη 2021 και 2022,
19. την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2015)
9170/11-12-2015 για την έγκριση του προγράμματος
«Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020»,
20. την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη θέσπιση
διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014-2020» (Β’ 1273),
21. την υπ’ αρ. 1063/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014_2020 (ΕΥΔ
ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β’ 1295),
22. την υπ’ αρ. 481/66703/09-06-2016 απόφαση του
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Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης
10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (Β’ 1994),
23. την υπ’ αρ. 174/22543/24-02-2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 481/66703/09-06-2016
(Β’ 1994) υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, του Υπομέτρου 10.2, του
Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020”» (Β’ 675),
24. την υπ’ αρ. 448/52436/05-04-2018 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’αρ. 481/66703/09-06-2016
(Β’ 1994) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού του
πλαισίου εφαρμογής της Δράσης, 10.2.1 Γενετικοί Πόροι
στην Κτηνοτροφία, όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, του
Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020» (Β’ 1323),
25. την υπ’ αρ. 1193/107134/31-07-2018 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 481/66703/09-06-2016
(Β’ 1994) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού του
πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 Γενετικοί Πόροι
στην Κτηνοτροφία, όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, του
Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020» (Β’ 3298),
26. την υπ’ αρ. 1652/291684/20-10-2021 απόφαση του
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 481/66703/09-06-2016 (Β’ 1994)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού του πλαισίου
εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου
10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»
(Β’ 4985),
27. το υπ’ αρ. 1997/05-08-2021 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων,
28. το υπ’ αρ. 70/14-01-2022 έγγραφο της Μονάδας
Προγραμματισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
29. την υπ’ αρ. 305/11-02-2022 σύμφωνη γνώμη της
ΕΥΔΠΑΑ,
30. την υπ’ αρ. 8368/14-02-2022 σύμφωνη γνώμη του
ΟΠΕΚΕΠΕ,
31. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
32. την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η υπ’αρ. 481/66703/9.6.2016, (Β’ 1994)
υπουργική απόφαση περί Καθορισμού πλαισίου εφαρ-
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μογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 13 «Χρόνος υποβολής των φακέλων
υποψηφιότητας», στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
1α. Εάν κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής (2022), διαπιστωθεί η ανάγκη παράτασης εκτέλεσης της Δράσης, η
υποβολή των φακέλων από τους δικαιούχους θα γίνει το
διάστημα από 10 Μαρτίου 2022 έως 10 Απριλίου 2022.
Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για παράταση έχουν οι ενταγμένοι δικαιούχοι των οποίων η
περίοδος υλοποίησης της Δράσης λήγει εντός του 2022.
2. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 14 «Χρονική
Διάρκεια Εκτέλεσης της Δράσης» ως εξής:
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«2.Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση για παράταση υλοποίησης της Δράσης, έως 31 Οκτωβρίου 2023, υποβάλλοντας
αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 481/66703/09-06-2016
υπουργική απόφαση (Β’ 1994) ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

8594

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 864/25.02.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02008642502220004*

