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Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης των μαθητών ΕΠΑ.Λ. για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 164201/Α5
(1)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης των μαθητών ΓΕ.Λ. για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 193), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με
την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και
αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165
του ν. 4635/2019 (Α’ 167), του άρθρου 4 Α του ιδίου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου
100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του άρθρου 13 Γ του ιδίου
νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 166 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
218 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (Α’ 32).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 61 και 138 του ν. 4692/
2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
(Α’ 111).
3. Τις διατάξεις των περ. α, β, γ, θ, ι, ια, ιβ, ιγ και ιε της
παρ. 1 του άρθρου 13 Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως
η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
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4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Την υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/20-2-2020 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση 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).
8. Την υπό στοιχεία Φ. 251/159037/Α5/20-11-2020
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/
20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση 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’ 5158).
9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/605/164147/β1/1-12-2020
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133), αποφασίζουμε:
Παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης των μαθητών ΓΕ.Λ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
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στις σχολικές μονάδες για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, που ορίζει το τέταρτο εδάφιο της
παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/
20-2-2020 υπουργικής απόφασης, όπως η παρ. 7 τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου Μόνου της υπό στοιχεία Φ. 251/159037/Α5/20-11-2020 όμοιας απόφασης
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. 164202/Α5
(2)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης των μαθητών ΕΠΑ.Λ. για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν καθώς και της παρ 4 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α’ 193).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, … και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013
(Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του
ν. 4610 (Α’ 70).
4. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 50).
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/
2015 «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 164).
7. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
8. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).
10. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).
11. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (Α’ 12)
και τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4664/2020 (Α’ 32).
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13. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/
21.05.2019 υπουργικής απόφασης «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 Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών,
της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 και 1940
Διορθώσεις Σφαλμάτων).
14. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ. 153/40138/Α5/
23-3-2020 «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (Β’ 1904 και 1940
Διορθώσεις Σφαλμάτων)» (Β’ 1106).
15. Το άρθρο Μόνο της υπό στοιχεία Φ. 153/159094/
Α5/20-11-2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153/
79899/Α5/21.05.2019 (Β’ 1904 και 1940 Διορθώσεις
Σφαλμάτων)» (Β’ 5156).
16. Την υπό στοιχεία Φ.151/24463/Β6/4-3-2009 υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ» (Β’ 422), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπό στοιχεία Φ.153/113019/Α5/01-09-2020
υπουργική απόφαση «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού
Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
σχολικού έτους 2020-2021» (Β’ 3821).
18. Την υπό στοιχεία Φ6/124758/Δ4/21-09-2020
υπουργική απόφαση «Καθορισμός διδακτέας- εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το
σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 4094).
19. Την υπό στοιχεία 211076/ΓΔ4/6-12-2018 υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του
προσωπικού τους» (Β’ 5614).
20. Την υπό στοιχεία Φ2/65921/Δ4/21-4-2017 υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων
Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’
Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
του ν. 4386/2016 (Α’ 83)» (Β’ 1426), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Φ2/95229/Δ4/6-6-2017 (Β’ 2072),
Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (Β’ 2122) και Φ2/160042/
Δ4/26-9-2018 (Β’ 4373 -Διόρθ. σφαλμ. στο Β’ 4815)
όμοιές της.
21. Την υπό στοιχεία Φ2/107972/Δ4/28-06-2018
υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016
(Α’ 83)» (Β’ 2636), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ2/160050/Δ4/26-9-2018 (Β’ 4373 -Διόρθ. σφαλμ.
στο Β’ 4815/2018) όμοιά της.
22. Την υπό στοιχεία Φ2/129460/Δ4/30-7-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των
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Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης Ημερήσιου και
Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων
ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού
(3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού (4ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ» (Β’ 3224).
23. Την υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού
Λυκείου» (Β’ 1664), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (Β’ 2637), Φ22/105626/
Δ4/1-7-2019 (Β’ 2779), Φ22/18418/Δ4/7-2-2020 (Β’ 453)
και Φ22/110010/Δ4/25-08-2020 (Β’ 3609) όμοιές της.
24. Την υπό στοιχεία Φ22/134291/Δ4/8-8-2018 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων
Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016
(83 Α’)» (Β’ 3520).
25. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
26. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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27. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
28. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/604/164140/Β1/1-12-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης των μαθητών ΕΠΑ.Λ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
στις σχολικές μονάδες για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, που ορίζει το τρίτο εδάφιο της
παρ. ΣΤ του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/
21.05.2019 υπουργικής απόφασης, όπως η παρ. ΣΤ
τροποποιήθηκε με το άρθρο Μόνο της υπό στοιχεία
Φ. 153/159094/Α5/20-11-2020 όμοιας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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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.

*02053000212200004*

