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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και τριών τελευταίων τάξεων των
Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

2

Έγκριση και αποδοχή προτύπων ιδιοκτητών για
την επιθεώρηση και συντήρηση καλυμμάτων
κυτών των φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 66999/Θ2
(1)
Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και τριών τελευταίων τάξεων των
Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.3432/2006
(Α’ 14) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», όπως ισχύει,
β) των περ. γ’και δ iii της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 136),
γ) των παρ. 1 και 5 του άρθρου 6 και της παρ. 9 του
άρθρου 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του
άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση
των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 188),
δ) της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104).

Αρ. Φύλλου 2474

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Την υπό στοιχεία 55831/Δ2/19-5-2021 (Β’ 2095)
υπουργική απόφαση «Προαγωγή-Απόλυση μαθητών
Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος
2020-2021».
5. Την υπό στοιχεία 108806/Θ2/2020 (Β’ 3625) υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων».
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες
που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/343/64342/Β1/3-6-2021 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε της
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
Από το σχολικό έτος 2020-2021:
1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών
των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων απαιτείται τελικός
Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10). Για
την εξαγωγή του τελικού Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), για την προαγωγή και την απόλυση των
μαθητών προστίθενται οι δύο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων
γενικής παιδείας και θρησκευτικής εξειδίκευσης και το
άθροισμά τους διαιρείται δια δύο.
2. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών
των τριών τελευταίων τάξεων των Μουσουλμανικών
Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης απαιτείται Γενικός Μέσος
Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Αριθμ. 2222.1/40228/2021
(2)
Έγκριση και αποδοχή προτύπων ιδιοκτητών για
την επιθεώρηση και συντήρηση καλυμμάτων κυτών των φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου
χύδην.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 του ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας
και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις
για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID
εποχή» (Α’ 15),
β) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2013/1992 «Αποδοχή
Τροποποιήσεων του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της
Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα 1974 και άλλες σχετικές διατάξεις»
(Α’ 28),
γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
δ) του Κανονισμού 7 του Κεφαλαίου XII του μέρους
Β του π.δ. 28/2007 «Κύρωση των τροποποιήσεων της
Διεθνούς Σύμβασης “περί ασφαλείας της ανθρώπινης
ζωής στην θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SOLAS 1974), όπως αυ-
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τές υιοθετήθηκαν την 9η Δεκεμβρίου 2004 με την απόφαση MSC 170(79)/9.12.2004 καθώς και κύρωση των
τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 το οποίο
αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση ΠΑΑΖΕΘ - SOLAS 1974,
όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 9η Δεκεμβρίου 2004 με
την απόφαση MSC 171(79)/9.12.2004, της Επιτροπής
Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού (IMO)» (Α’ 23), σύμφωνα με τον οποίο κατέστησαν υποχρεωτικά τα πρότυπα για την επιθεώρηση
και τη συντήρηση των καλυμμάτων στομίων κύτους των
φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην από τους
ιδιοκτήτες,
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» [άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)].
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/36659/2021/
25-05-21 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνονται και γίνονται αποδεκτά τα πρότυπα ιδιοκτητών για την επιθεώρηση και τη συντήρηση καλυμμάτων κυτών των φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου
χύδην, σύμφωνα με την απόφαση MSC.169 (79)/09-122004 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όπως αυτά
ισχύουν κάθε φορά.
2. Το κείμενο της απόφασης MSC.169 (79)/09.12.2004,
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα.
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RESOLUTION MSC.169 (79)
(adopted on 9 December 2004)

STANDARDS FOR OWNERS' INSPECTION AND MAINTENANCE
OF BULK CARRIER HATCH COVERS
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the
functions of the Committee,
RECALLING ALSO SOLAS chapter XII on Additional safety measures for bulk carriers, which the 1997
SOLAS Conference adopted with the aim of enhancing the safety of ships carrying solid bulk
cargoes,
RECALLING FURTHER that, having recognized the need to further improve the safety of bulk carriers
in all aspects of their design, construction, equipment and operation, it examined the results of various
formal safety assessment (FSA) studies on bulk carrier safety,
RECOGNIZING that, on the basis of the outcome of the aforementioned FSA studies, replacing hatch
covers in existing bulk carriers would not be cost-effective and that, instead, more attention
should be paid to hatch cover securing mechanisms and the issue of horizontal loads, especially with
regard to maintenance and frequency of inspection,
RECALLING that, at its seventy-seventh session, in approving MSC/Circ.1071 - Guidelines for
bulk carrier hatch cover surveys and owners' inspections and maintenance, it invited Member
Governments to ensure that companies, as defined in the ISM Code, that operate bulk carriers flying
their flag are made aware of the need to implement regular maintenance and inspection procedures
for hatch cover closing mechanisms in existing bulk carriers in order to ensure proper operation and
efficiency at all times,
NOTING resolution MSC.170(79) by which it adopted, inter alia, amendments to regulation XII/7
(Survey and maintenance of bulk carriers) of the 1974 SOLAS Convention, where reference is made
to mandatory Standards for owners' inspection and maintenance of bulk carrier hatch covers,
HAVING CONSIDERED the recommendation made by the Sub-Committee on Ship Design and Equipment
at its forty-seventh session,
1. ADOPTS, for the purposes of the application of regulation XȻȻ/7 of the 1974 SOLAS Convention,
the Standards for owners' inspection and maintenance of bulk carrier hatch covers, set out in the
Annex to the present resolution;
2. INVITES Contracting Governments to the 1974 SOLAS Convention to note that the annexed
Standards will take effect on 1 July 2006 upon the entry into force of the revised chapter XII of the
1974 SOLAS Convention;
3. REQUESTS the Secretary-General to transmit certified copies of this resolution and the text of the
annexed Standards to all Contracting Governments to the 1974 SOLAS Convention;
4. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit certified copies of this resolution and the
text of the annexed Standards to all Members of the Organization which are not Contracting
Governments to the 1974 SOLAS Convention.
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ANNEX
STANDARDS FOR OWNERS' INSPECTION AND MAINTENANCE OF
BULK CARRIER HATCH COVERS
1

Application

These Standards define requirements for the owners' inspection and maintenance of cargo hatch covers
on board bulk carriers.
2
2.1

Maintenance of hatch covers and hatch opening, closing, securing and sealing systems
Lack of weathertightness may be attributed to:
.1

normal wear and tear of the hatch cover system: deformation of the hatch coaming or
cover due to impact; wear of the friction pads where fitted; wear and tear of the cleating
arrangement; or

.2

lack of maintenance: corrosion of plating and stiffeners due to breakdown of
coatings; lack of lubrication of moving parts; cleats, joint gaskets and rubber pads in
need of replacement, or replaced with incorrect specification parts.

2.2
Insecure hatch covers may be particularly attributed to damage or wear of securing
devices, or incorrect adjustment, and incorrect pre-tension and load sharing, of cleating systems.
2.3
Ship owners and operators shall therefore institute a programme of maintenance. This
maintenance shall be directed to:
.1

protecting exposed surfaces of plating and stiffeners of hatch covers and coamings in
order to preserve overall structural strength;

.2

preserving the surface of trackways of rolling covers, and of compression bars and other
steel work bearing on seals or friction pads, noting that surface smoothness and correct
profile are important for reducing wear rates on these components;

.3

maintaining hydraulic or mechanically powered opening, closing, securing or cleating
systems in accordance with manufacturer's recommendations;

.4

maintaining manual cleats in adjustment, with replacement when significant wastage,
wear or loss of adjustment capability is identified;

.5

replacing seals and other wear components in accordance with manufacturers'
recommendations, noting the need to carry on board or obtain such spares of
correct specification, and that seals are designed for a particular degree of compression,
hardness, chemical and wear resistance; and

.6

keeping all hatch cover drains and their non-return valves, where fitted, in working
order, noting that any drains fitted to the inboard side of seal lines will have nonreturn valves for prevention of water ingress to holds in the event of boarding seas.
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2.4
The equalization of securing loads shall be maintained following the renewal
components such as seals, rubber washers, peripheral and cross joint cleats.
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2.5
Ship owners and operators shall keep a Maintenance Plan and a record of maintenance and
component replacement carried out, in order to facilitate maintenance planning and statutory surveys
by the Administration. Hatch cover maintenance plans shall form part of a ship's safety management
system as referred to in the ISM Code.
2.6
Where the range of cargoes carried requires different gasket materials, a selection of gasket
materials of the correct specifications shall be carried on board, in addition to other spares.
2.7
At each operation of a hatch cover, the cover and, in particular, bearing surfaces and drainage
channels shall be free of debris and as clean as practicable.
2.8
Attention is drawn to the dangers of proceeding to sea without fully secured hatch covers.
Securing of all covers shall always be completed before the commencement of a sea passage. During
voyages, especially on loaded passages, cover securing devices and tightness of cleating and securing
arrangements shall be checked, especially in anticipation of, and following periods of, severe
weather. Hatch covers may only be opened on passage, when necessary, during favourable sea and
weather conditions; imminent weather forecasts shall also be considered.
2.9
Operators shall consult the Cargo Securing Manual when planning the loading of containers or
other cargo on hatch covers and confirm that they are designed and approved for such loads. Lashings
shall not be secured to the covers or coamings unless these are suitable to withstand the lashing forces.
3

Inspection of hatch covers and hatch opening, closing, securing and sealing systems

3. 1
Statutory surveys of hatch covers and their coamings are carried out by the
Administration as part of the annual survey required by article 14 of the International Convention on
Load Lines, 1966, as modified by the 1988 Protocol relating thereto, and in accordance with the
requirements for enhanced surveys contained in resolution A.744(18), as amended. However, the
continued safe operation is dependent on the shipowner or operator instituting a regular
programme of inspections to confirm the state of the hatch covers in between surveys.
3 .2
Routines shall be established to perform checks during the voyage and inspections when the
hatch covers are opened.
3.3
Voyage checks shall consist of an external examination of the closed hatch covers and securing
arrangements in anticipation of, and after, heavy weather but in any event at least once a week,
weather permitting. Particular attention shall be paid to the condition of hatch covers in the forward
25% of the ship's length, where sea loads are normally greatest.
3.4
The following items, where provided, shall be inspected for each hatch cover set when the hatch
covers are opened or are otherwise accessible on each voyage cycle, but need not be inspected
more frequently than once per month:
.1

hatch cover panels, including side plates, and stiffener attachments of opened
covers for visible corrosion, cracks or deformation;

.2

sealing arrangements of perimeter and cross joints (gaskets, flexible seals on
combination carriers, gasket lips, compression bars, drainage channels and nonreturn valves) for condition and permanent deformation;
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.3

clamping devices, retaining bars and cleating for wastage, adjustment, and
condition of rubber components;

.4

closed cover locating devices for distortion and attachment;

.5

chain or wire rope pulleys;

.6

guides;

.7

guide rails and track wheels;

.8

stoppers;

.9

wires, chains, tensioners and gypsies;

.10

hydraulic system, electrical safety devices and interlocks; and

.11

end and inter-panel hinges, pins and stools where fitted.

As part of this inspection, the coamings with their plating, stiffeners and brackets shall be
checked at each hatchway for visible corrosion, cracks and deformation, especially of the
coaming tops and comers, adjacent deck plating and brackets.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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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.

*02024741006210008*

