
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολο-
γήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ει-
δών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Μυκόνου.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

8 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 2811.16-6/ 
10595/2021/10-02-2021 απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 690).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α.1037 (1)
Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολο-

γήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ει-

δών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Μυκόνου .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατά-
ξεων» (Α’ 194),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ιδίως 
το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 
αυτού,

γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως 
ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν 
καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμο-
λογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τού-
των εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17),

δ) της παρ. 4 του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρη-
ματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 228), 

ε) του άρθρου 223 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες δι-
ατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

στ) της από 30-12-1997 Σύμβασης Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
της από 22-3-2013 τροποποίησης αυτής,

ζ) 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 Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-01-2013 
(Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυ-
ασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο 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 Διοικητή 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/
17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Το υπ’ αρ. 5/30.1.2020 αίτημα της εταιρείας «Κατα-
στήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», με το οποίο ζητά 
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την μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 
Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. 
Α.Ε. στον Αερολιμένα Μυκόνου.

5. Το υπ’ αρ. 57/3.2.2021 έγγραφο του Τελωνείου Μυ-
κόνου, το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επι-
τροπής (παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979) μετά του 
σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.

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

1. Εγκρίνουμε την μετεγκατάσταση του Καταστήματος 
Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων 
Ειδών εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου στον 
αερολιμένα Μυκόνου, στη θέση και έκταση που προσδι-
ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το 
από 29.6.2020 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής 
της παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979.

2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνο-
λική επιφάνεια 447,08 τ.μ. και θα βρίσκεται υπό τελωνει-
ακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορο-
λογήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, του άρθρου 
120 του ν. 2533/1997 και από τις διατάξεις των υπουργι-
κών αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον 
τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ. των καταστημάτων που 
εκμεταλλεύεται η εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογή-
των Ειδών Α.Ε.».

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

    Ι 

(2)

 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 336/2014/2021 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 15-02-2021) επιβάλλονται στους:

α) (επ.) ABID (ον.) ALI του MUHAMMAD YASIN και της 
NUSRT BANO γεν. 16/05/1984 στο Πακιστάν, κάτοικος 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 152007850,

β) (επ.) ALI (ον.) RAZA του MOHAMMAD YASIN και της 
NUSERAT BANO γεν. 16/10/1986 στο Πακιστάν, αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 146723512 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 4.757,40€

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 95,15 €

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 = 19,03€

ΣΥΝΟΛΟΝ =    4.871,58 € (τέσσερις 
χιλιάδες οκτακόσια εβδο-
μήντα ένα ευρώ και πενή-
ντα οκτώ λεπτά)

το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-

ας καπνικών (360 πακέτα με τσιγάρα και 22 συσκευασίες 
καπνού) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142, το 
άρθρο 119Α, τα εδάφια α’, β’ την παρ. 1 του άρθρου 155 
και το εδάφιο ζ’ παρ. 2 του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265).

  Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

    Ι 

(3)
 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 20/2015/2021 καταλογιστική πράξη (με 
ημερομηνία έκδοσης 18-02-2021) της Προϊσταμένης του 
Α’ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλεται στον: (επ.) MAHMOOD 
(ον.) QAISAR του MUHAMMAD RAFI και της BALKEES BIBI 
γεν. 17/01/1987 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ. 152785451.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 4.432,11 €

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 88,64 €

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 % = 17,73 €

ΣΥΝΟΛΟΝ =   4.538,48 € (τέσσερις 
χιλιάδες πεντακόσια 
τριάντα οκτώ ευρώ και 
σαράντα οκτώ λεπτά)

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (414 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 142, το άρθρο 119Α, τα εδάφια 
α’, β’ της παρ. 1 του άρθρου 155 και το εδάφιο ζ’ παρ. 2 
του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265).

 Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

  Ι 

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 9/2015/2021 καταλογιστική πράξη με 
ημερομηνία έκδοσης 15.02.2021 της Προϊσταμένης του 
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Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται στoν (επ.) KASHI (ον.)  
ALI του SHAKOOZ και της SAMIA γεν. 15.02.1994 στο Πα-
κιστάν, νυν αγνώστου διαμονής, άνευ λοιπών στοιχείων.

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ:  5.327,07 ευρώ.

Τ.Χ. (2%):  106,54 ευρώ.

ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.):  21,31 ευρώ.

Σύνολον:    5.454,92 ευρώ (πέντε χιλιάδες 
τετρακόσια πενήντα τέσσερα 
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά).

Κηρύσσεται o ανωτέρω προσωπικά υπόχρεος για την 
εξόφληση ολοκλήρου του ποσού.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (500 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 142, το άρθρο 119Α, τα εδάφια α’ και 
β’ της παρ. 1 του άρθρου 155 και το εδάφιο ζ’ της παρ. 2 
του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

 Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

  Ι 

(5)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 198/2014/2021 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 15-02-2021) επιβάλλονται στους:

α) (επ.) BUTT (ον.) NASIR του ZAFIK BAL και της PARVIN 
BAL γεν. 01/01/1987 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, 
με Α.Φ.Μ. 160129670,

β) (επ.) BILAL (ον.) MOHAMMAD του SAHID και της 
ASIA γεν. 01/01/1993 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμο-
νής, με Α.Φ.Μ. 500037894

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 5.582,76€

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 111,65€

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 22,33€

ΣΥΝΟΛΟΝ  =     5.716,74€ (πέντε χι-
λιάδες επτακόσια δεκαέξι 
ευρώ και εβδομήντα τέσ-
σερα λεπτά).

το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (524 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 142, το άρθρο 119Α, τα εδάφια α’ και 
β’ της παρ. 1 του άρθρου 155 και το εδάφιο ζ’ της παρ. 2 
του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265).

 Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

 (6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 315/2014/2021 καταλογιστική πράξη 
με ημερομηνία έκδοσης 15.02.2021 της Προϊσταμέ-
νης του Α’ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλονται στoν (επ.)  
MUHAMMAD (ον.) ASIF του FATEH και της BASHEERNA 
BIBI γεν. 05.06.1985 στο Πακιστάν, νυν αγνώστου δι-
αμονής, με Α.Φ.Μ. 154069257 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ε’ 
ΠΕΙΡΑΙΑ, άνευ λοιπών στοιχείων.

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ:  5.263,17 ευρώ.

Τ.Χ. (2%):  105,26 ευρώ.

Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):  21,05 ευρώ.

Σύνολον:      5.389,48 ευρώ (πέντε χιλιά-
δες τριακόσια ογδόντα εννέα 
ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά).

Κηρύσσεται o ανωτέρω προσωπικά υπόχρεος για την 
εξόφληση ολοκλήρου του ποσού.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (494 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 142, το άρθρο 119Α, τα εδάφια α’ 
και β’ της παρ. 1 του άρθρου 155 και το εδάφιο ζ’ παρ. 2 
του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 (Α’ 265).

 Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

  Ι 

      (7) 
 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 407/2014/2021 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 15-02-2021) επιβάλλονται στους:

α) (επ.) BUTT (ον.) NASIR του ZAFIK BAL και της PARVIN 
BAL γεν. 01/01/1987 στο Πακιστάν, κάτοικος Νίκαιας επί 
της οδού Εφέσου 56, τελικά όμως αγνώστου διαμονής, 
με Α.Φ.Μ. 160129670, άνευ λοιπών στοιχείων,

β) (επ.) AHMAD (ον.) MUKHTAR του GHULAM RASOOL 
και της RASOOLIA BIBI γεν. 01/01/1969 στο Πακιστάν, 
κάτοικος Καμινίων επί της οδού Χορμοβίτου 57, τελικώς 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 500040014,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 5.486,88 €

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 109,74 €
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ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 21,95 €

ΣΥΝΟΛΟΝ  =    5.618,57 € (πέντε χιλιά-
δες εξακόσια δεκαοκτώ 
ευρώ και πενήντα επτά 
λεπτά)

το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (515 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 142, το άρθρο 119Α, τα εδάφια α’ και 
β’ της παρ. 1 του άρθρου 155 και το εδάφιο ζ’ παρ. 2 του 
ν. 2960/2001 (Α’ 265).

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(Α’ 265). 

 Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

  Ι 

(8)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 331/2019/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημε-
ρομηνία έκδοσης 03/11/2020) επιβάλλονται στον (επ.) 
MUHAMMAD (ον.) AZEEM του RAFEQ και της RAFEQA 
γεν. 01/01/1978 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ. 500037009,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 5.160,09 €

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 103,20 €

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 20,64 €

ΣΥΝΟΛΟΝ  = 5.283,93 € (πέντε χιλιά-
δες διακόσια ογδόντα 
τρία ευρώ και ενενήντα 
τρία λεπτά)

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-
ας καπνικών (470 πακέτα με τσιγάρα και 15 συσκευασίες 
καπνού), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142, το 
άρθρο 119Α, τα εδάφια α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 
155 και το εδάφιο ζ’ παρ. 2 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(Α’ 265).

 Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

  Ι 

       ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(9)

   Στην υπ’ αρ. 2811.16-6/10595/2021/10-02-2021 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Β’ 690), στη σελίδα 7304, στη στήλη Β’, στον στίχο 8 εκ 
των άνω διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «(ΑΔΑ: ΨΜΜΑ4653- ΟΦ6)»,
στο ορθό: «(ΑΔΑ: ΨΜΜΑΠΩ4653-ΘΦ6)».

  (Από το Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής )  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02008850503210004*
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