
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/ 
31.05.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δια-
δικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορή-
γησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομι-
κά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες 
οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους 
παγετούς του 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες 
Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζά-
νης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυ-
τικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 2760).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 
ΕΞ 2013/30.7.2013 απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός προϋποθέσεων και 
διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγ-
γελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων 
οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα 
αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δη-
μόσιο» (Β’ 1867).

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. 88507 ΕΞ 2022  (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/ 

31.05.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δι-

αδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορή-

γησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομι-

κά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες 

οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους 

παγετούς του 2021, στις Περιφερειακές Ενότη-

τες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρι-

κής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες 

Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέ-

ρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερει-

ακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσα-

λίας» (Β’ 2760).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 του ν. 4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης 

και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνο-
τροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια 
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ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 228).

2. Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δε-
κεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L352 της 24/12/2013 σελ. 1) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

4. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Την παρ. 4, την υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμο-
γής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» 
(Α’ 107).

7. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.)

8. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

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

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

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

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

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

14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν 4622/2019 (Α΄133).

16. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

17. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

18. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

19. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ2020/17.1.2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

20. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 
(ΠΣΣΕ-ΗΣ)» (Β’ 2417).

21. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος» (Β’ 1135).

22. Την υπ’ αρ. 109/12.03.2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

23. Το υπ’ αρ. 305/07.04.2022 έγγραφο του Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

24. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν υποστεί μεγάλες 
οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από τους 
παγετούς που εκδηλώθηκαν την περίοδο από 15 Φε-
βρουαρίου έως 20 Απριλίου 2021, στις Περιφερειακές 
Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, 
Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

25. Την από 23.06.2022 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

26. Την από 29.03.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

27. Την υπό στοιχεία 2/129380/ΔΠΓΚ/23.06.2022 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/31.05.2022 κοινή από-

φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επι-
χορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κο-
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ρωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές 
απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021, 
στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές 
Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 2760) 
τροποποιείται ως εξής:

1. Η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β) Έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 έναν από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι, το οποίο και αποτε-
λεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα 
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα I, όπως αυτά προ-
κύπτουν από την κατάσταση οικονομικών στοιχείων 
από επιχειρηματική δραστηριότητα («έντυπο Ε3») για 
το φορολογικό έτος 2021, είναι μεγαλύτερα από τα ακα-
θάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικά επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρήση 
διαφορετική από τη διαχειριστική χρήση που λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου, έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθ-
μό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την 30η Ιουνίου 2021 
έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρού-
σας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 
την 30η Ιουνίου 2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηρι-
ότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα I, 
όπως αυτά προκύπτουν από την κατάσταση οικονο-
μικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα 
(έντυπο Ε3) για το φορολογικό έτος 2020, είναι μεγα-
λύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 
στον κύριο ΚΑΔ κατά την 30η Ιουνίου 2021.».

2. Η περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«δ) Απασχολούσαν κατά την 1η Απριλίου 2021 ή κατά 
την 31η Αυγούστου 2021 τουλάχιστον δύο (2) άτομα σε 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τέσσερα (4) άτομα 
σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανο-
μένων και των εποχικών εργαζομένων, σύμφωνα με το 
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολο-
γικό έτος 2021, εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του 
άρθρου 2 και πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου. Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν 
διαχειριστική χρήση διαφορετική από τη διαχειριστική 
χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, προϋπόθεση για 
την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι 
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποι-
ήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2020, εντός 
της προθεσμίας της υποπερ. αα της περ. ε της παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου 1.».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής 
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών  Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Ι

    Αριθμ. Α.1084 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 

ΕΞ 2013/30.7.2013 απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών «Καθορισμός προϋποθέσεων και 

διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτε-

πάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσε-

ων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιω-

μένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς 

το Δημόσιο» (Β’ 1867).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 «Περί 

Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.),
β) της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 «Κυβερνη-

τικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό 
Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημο-
σίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 288),

γ) της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 14 
και της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 2, καθώς και της 
περ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κεφ. Α’ του Μέρους 
Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 «Κώδικας 
Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 170) και

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/30.7.2013 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός προ-
ϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτε-
πάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών 
έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα 
χρέη αυτών προς το Δημόσιο» (Β’ 1867), όπως έχει τροποποι-
ηθεί με την υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 2014 (Β’ 2215) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
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Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό 
στοιχεία 5294/ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη συμπλήρωσης της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 
1120401 ΕΞ 2013/30.7.2013 απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών ως προς τις περιπτώσεις εξαίρεσης από τη δι-
αδικασία αυτεπάγγελτου συμψηφισμού χρηματικών απαι-
τήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα 
αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο και 
την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαί-
σιο αυτοματοποίησης διαδικασιών διοικητικής εκτέλεσης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Στην υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/30.7.2013 

απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, προστίθεται 
παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του 
Δημοσίου για επιστροφή ποσών τα οποία αποδίδο-
νται στο Δημόσιο από κατασχέσεις που έχει επιβάλει 
εις βάρος τους εις χείρας τρίτου εξαιρούνται από τον 
αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξι-
πρόθεσμες κατά τον χρόνο της επιστροφής οφειλές, 
εφόσον η απόδοση από τον τρίτο διενεργήθηκε μετά 
την απόσβεση των οφειλών για τις οποίες επιβλήθηκε 
η κατάσχεση.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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