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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.40124/8516
Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης Ε.Κ.Α.Σ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού πρώτου του
N. 4411/2016 (Α, 142) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο
και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την
ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής
φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005
(Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 (Α, 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.δ/τος 24/2015
(Α,20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
και του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α, 29) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 (Α, 116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09-10-2015 (Β, 2169)
Υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».
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7. Την με αρ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
8. Τις διατάξεις της αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης
του Πρωθυπουργού (Β’ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ως ακολούθως:
Επιπλέον δαπάνη 32,19 εκ. ευρώ για το 2016, η οποία
θα καλυφθεί ως εξής: δαπάνη ύψους 5,9 εκ. από τον ΚΑΕ
2352 του ειδικού φορέα 33_210, δαπάνη ύψους 0,93 εκ
από τον ΚΑΕ 2355, δαπάνη ύψους 0,2 εκ από τον ΚΑΕ
2356 και δαπάνη ύψους 25,11 εκ. από τον ΚΑΕ 2759 του
ειδικού φορέα 33_220 και δαπάνη ύψους 5.000,00 ευρώ
από τον ΚΑΕ 0874 ΕΦ 33-220 του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εν λόγω επί πλέον δαπάνη θα
καλυφθεί με αύξηση των πιστώσεων του Υπουργείου
από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού.
Δαπάνη ύψους 17 εκ. για το έτος 2017 και κάθε επόμενο έτος έως και το έτος 2019. Η υπόψη δαπάνη θα
καλυφθεί από τον ΚΑΕ 2369 του ειδικού φορέα 33_210
με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 2737 του ειδικού φορέα
33_210, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
10. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρ.
4 της παρούσας επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
11. Την με αρ. πρωτ. 39412/301/2-9-2016 Εισήγηση
του άρ. 24 του Ν. 4270/2014 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντισταθμιστικά μέτρα σε συνταξιούχους που
στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ
Από την 1η Αυγούστου 2016 και μέχρι και την 31-12-2019
σε συνταξιούχους που στερούνται την παροχή του ΕΚΑΣ
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν. 4387/ 2016 όπως
ισχύει, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου
να αντισταθμιστεί η σχετική απώλεια:
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1. Σε περιπτώσεις συζύγων - συνταξιούχων που και οι
δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή του
ΕΚΑΣ χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση
στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε έτος για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ.
Ως ατομικό εισόδημα θεωρείται: το συνολικό καθαρό
ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και
βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα. Για τον προσδιορισμό του
εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά
που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων
πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και
στα προνοιακά βοηθήματα.
2. Στις περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερήθηκαν πλήρως και οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ κατ’ εφαρμογή του άρθρου
92 του Ν. 4387/2016,όπως ισχύει, χορηγείται έκτακτη
μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή
που καταργήθηκε.
3. Από 1-8-2016 έως 31-12-2016, σε όλους όσοι κατ’
εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει,
απώλεσαν παροχή ΕΚΑΣ ποσού από εκατόν δεκαπέντε
(115) ευρώ και άνω μηνιαίως, χορηγείται μηνιαία προπληρωμένη κάρτα ισόποση με το ποσό που αντιστοιχεί
στο 30% της απώλειας.
Άρθρο 2
Φορείς καταβολής
της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του άρθρου 31, παρ. 1.
περιπτώσεις β και γ του Ν. 4411/2016 (Α’ 142) και παραγράφου 2 περίπτωση β, καταβάλλεται από τους παρακάτω φορείς:
1. Για τους δικαιούχους του άρθρου 31, παράγραφος
1, περιπτώσεις β και γ, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου που καταβάλλουν την κύρια σύνταξή τους.
2. Για τους δικαιούχους του άρθρου 31, παράγραφος
2, περίπτωση β, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.
3. Στην περίπτωση συζύγων συνταξιούχων που και οι
δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή του
ΕΚΑΣ, αρμόδιος φορέας για την καταβολή της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης είναι εκείνος που κατά βάλλει τη
μικρότερη κύρια σύνταξη.
4. Οι φορείς που καταβάλλουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος
1, περιπτώσεις β και γ και παράγραφο 2, περίπτωση β,
επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής
της έκτακτης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης
Στους δικαιούχους των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, η διαδικασία κατα-
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βολής της έκτακτης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυση,
υλοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου
του Δημοσίου που κατέβαλαν την παροχή ΕΚΑΣ, εντοπίζουν και κατατάσσουν τους δικαιούχους που στερήθηκαν οριστικά την παροχή ΕΚΑΣ και παράγουν σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο.
2. Στην περίπτωση συζύγων συνταξιούχων που και οι
δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή ΕΚΑΣ,
οι ενδιαφερόμενοι προσκοπίζουν στον φορέα που κατέβαλε τη μικρότερη κύρια σύνταξη τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ιδίως εκκαθαριστικό σημείωμα του αντίστοιχου φορολογικού έτους, βεβαίωση του άλλου φορέα
ότι ο άλλος σύζυγος απώλεσε οριστικά το ΕΚΑΣ και δεν
εκκρεμεί έλεγχος για την επαναχορήγησή του, καθώς και
υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής της οικογενειακής
τους κατάστασης.
3. Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων στους
οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς, γίνεται για τους μεν
δικαιούχους του Δημοσίου με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο
όργανο για τους δε δικαιούχους των ασφαλιστικών οργανισμών με εντολή του αρμόδιου οργάνου.
4. Η ανωτέρω ειδική εντολή του Υπουργείου Οικονομικών με συνημμένη αναλυτική κατάσταση που περιλαμβάνει τα ποσά ανά δικαιούχο που πρέπει να μεταφερθούν στις Τράπεζες ή τα αναγνωρισμένα πιστωτικά
ιδρύματα και το σύνολο αυτών, ολογράφως ή αριθμητικώς αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Η ειδική εντολή των οργανισμών ασφάλισης εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
6. Ταυτόχρονα με την έκδοση της ειδικής εντολής
ο αρμόδιος φορέας αποστέλλει στην πληρώτρια Τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία. Σε περίπτωση λανθασμένων λογαριασμών τα
ποσά μεταφέρονται σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς.
7. Σε περίπτωση λάθους, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί
και το Δημόσιο διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την
επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί σε
λογαριασμούς δικαιούχων.
Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης
της μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας
1. Η έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης,
χορηγείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.
2. Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων
έγκρισης και διακοπής καταβολής του αντισταθμιστικού
μέτρου της προπληρωμένης κάρτας.
3. Η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της
Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:
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α. Συντονισμό της δράσης.
β. Έκδοση κάθε μήνα πράξης έγκρισης σκοπιμότητας
για την καταβολή των πιστώσεων για την προπληρωμένη κάρτα βάσει του τελικού πίνακα δικαιούχων που
συντάσσει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
γ. Διαβίβαση της ανωτέρω πράξης έγκρισης στη
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του ως
άνω Υπουργείου έως την όγδοη (8η) ημέρα κάθε μήνα
προκειμένου να προβεί στις ενέργειες καταβολής της
παροχής.
δ. Έκδοση πράξεων αναστολής ή διακοπής της παροχής.
ε. Έκδοση εγκυκλίων για κάθε σχετικό θέμα με την
υλοποίηση του μέτρου.
4. Η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:
α. Παραλαβή από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ του τελικού, εγκεκριμένου από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και
Αλληλεγγύης, πίνακα δικαιούχων.
β. Παραλαβή από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της σχετικής πράξης έγκρισης της
παροχής.
γ. Έκδοση και αποστολή της πράξης έγκρισης πίστωσης στη Δ24 Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία εκδίδει
ειδική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος
για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών».
Η ειδική εντολή της παρούσας παραγράφου επέχει θέση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
δ. Διασφάλιση επάρκειας των πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών και εγγραφή αυτών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ειδικό Φορέα Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας 33-220, ΚΑΕ 2759), σε συνεργασία με
τη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ε. Εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια
ληψοδοσία με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών
ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί Γραφείου Συμψηφισμών
του ΓΛΚ.
5. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πληροφοριακών
Συστημάτων ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) έχει τη ευθύνη για τα
ακόλουθα:
α. Δημιουργία βάσης δεδομένων των δικαιούχων του
αντισταθμιστικού μέτρου σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 31, παράγραφος 2, περίπτωση β του Ν. 4411/2016 (Α’ 142).
β. Ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών με τις
βάσεις δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, των ασφαλιστικών ταμείων και του
Δημοσίου.
γ. Κατάρτιση μηνιαίως έως την έκτη (6η) κάθε μήνα
του πίνακα των δικαιούχων για τη χορήγηση της μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας και προώθηση προς
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έγκριση του σχετικού πίνακα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ. Προώθηση, μετά την εγκριτική πράξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, του τελικού
πίνακα των δικαιούχων προς το σύστημα «ΔΙΑΣ» για την
καταβολή των πιστώσεων στα εμπλεκόμενα πιστωτικά
ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προβούν στην έκδοση
και φόρτιση των σχετικών καρτών.
ε. Προώθηση του τελικού εγκεκριμένου πίνακα δικαιούχων στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες καταβολής
της παροχής.
6. Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στη δράση
και ορίζονται αυτά όπου τηρούσαν λογαριασμό για την
καταβολή του ΕΚΑΣ οι δικαιούχοι του αντισταθμιστικού μέτρου του άρθρου 31, της παρ. 2, περίπτωση β του
Ν. 4411/2016 (Α’ 142):
α. Παραλαμβάνουν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ τους τελικούς
πίνακες δικαιούχων προπληρωμένης κάρτας.
β. Εκτυπώνουν τις κάρτες στο όνομα του δικαιούχου
ή των συνδικαιούχων του λογαριασμού όπου καταβαλλόταν το ΕΚΑΣ και εκδίδουν τους αριθμούς προσωπικής
ταυτοποίησης (PIN).
γ. Φροντίζουν για την έγκαιρη παράδοση των καρτών και των αριθμών προσωπικής ταυτοποίησης (PIN) με
τρόπο που κάθε πιστωτικό ίδρυμα επιλέγει στους δικαιούχους και τους ενημερώνουν για τη χρήση της κάρτας.
δ. Μεριμνούν για την εν γένει διαχείριση των προπληρωμένων καρτών κατά το διάστημα εφαρμογής της
ρύθμισης.
ε. Φροντίζουν για την έγκαιρη πίστωση των αναλογούντων ανά δικαιούχο ποσών στις αντίστοιχες κάρτες
σε μηνιαία βάση.
στ. Παρέχουν στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ περιοδικά αναλυτικά ηλεκτρονικά
αρχεία των συναλλαγών.
Άρθρο 5
Χρόνος και τρόπος καταβολής
των αντισταθμιστικών μέτρων
1. Η έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης,
χορηγείται μηνιαίως από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου την ίδια
ημέρα με την καταβολή της κύριας σύνταξης.
2. Η προπληρωμένη κάρτα πιστώνεται μηνιαίως εντός
των πρώτων είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών κάθε
μήνα. Η προπληρωμένη κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο ή τους συνδικαιούχους του λογαριασμού καταβολής του ΕΚΑΣ χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών αγορών. Δεν υπάρχει δυνατότητα
ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη κάρτα.
Τα έξοδα της ΔΙΑΣ ΑΕ βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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Άρθρο 6
Διακοπή καταβολής
των αντισταθμιστικών μέτρων
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου διακόπτεται η
χορήγηση του οικείου αντισταθμιστικού μέτρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Αχρεωστήτως καταβληθέντα
Τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος όσων έλαβαν την παροχή χωρίς να τη
δικαιούνται και εισπράττονται σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών και τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Αναπληρώτρια Υπουργός
Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
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Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02029091309160004*

