
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγρά-
φων στον Γενικό Διευθυντή και στους Προϊστάμε-
νους Διευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

2 Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων 
ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών 
νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρ-
θρου 16 του ν. 4399/2016».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 89035 (1)
Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγρά-

φων στον Γενικό Διευθυντή και στους Προϊστά-

μενους Διευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας Δι-

αχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016) «Επείγουσες 

διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 97 αυ-
τού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 102 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμε-
λητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171/
Α΄/13-11-2017),

β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999) 
και ιδίως του άρθρου 9, παρ. 3 και 4 αυτού.

2. Την Υ155/7.7.2016 (ΦΕΚ 362/Υ.Ο.Δ.Δ./11.7.2016 
και 408/Υ.Ο.Δ.Δ./27.7.2016 - διόρθωση σφάλματος) 
απόφαση του Πρωθυπουργού για διορισμό του Φώτη 

Κουρμούση στη θέση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
(ΕΓΔΙΧ).

3. Την ανάγκη παροχής εξουσιοδοτήσεων στον Γενικό 
Διευθυντή και στους προϊσταμένους των διευθύνσεων της 
ΕΓΔΙΧ, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της.

4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Διευθυντή, τους Προϊ-
στάμενους των Διευθύνσεων και τους νόμιμους ανα-
πληρωτές αυτών, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει 
ο Προϊστάμενος, να υπογράφουν «με εντολή Ειδικού 
Τομεακού Γραμματέα», καθένας μέσα στην αρμοδιότητα 
της υπηρεσιακής μονάδας της οποίας προΐσταται ή είναι 
ενταγμένος, αποφάσεις, πράξεις, εντολές και έγγραφα 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικός Διευθυντής

α. Χρέωση εγγράφων και υποθέσεων στις Διευθύνσεις, 
στα Τμήματα, στα Γραφεία, στις Επιτροπές και στις Ομά-
δες Εργασίας της Ειδικής Γραμματείας.

β. Έγγραφα που απευθύνονται προς διοικητικές ενό-
τητες ανάλογου διοικητικού επιπέδου, των φορέων της 
Δημόσιας Διοίκησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
στην Ελλάδα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, με γενι-
κό θεματικό περιεχόμενο την ανταλλαγή πληροφοριών 
(όπως μεταξύ άλλων, διατύπωση αιτημάτων για πληροφό-
ρηση/ενημέρωση/λήψη στοιχείων, παροχή ενημέρωσης 
και πληροφοριών) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

γ. Έγγραφα που απευθύνονται σε πολίτες ή και επιχει-
ρήσεις και αφορούν απαντήσεις σε ερωτήσεις, παροχή 
διευκρινίσεων, γενική ενημέρωση ή ενημέρωση της 
εξέλιξης υποθέσεων που αφορούν περισσότερες από 
μια διευθύνσεις.

δ. Έγγραφα που αφορούν στη διαχείριση του προσω-
πικού των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης 
και των περιφερειακών υπηρεσιών της ΕΓΔΙΧ και αναφέ-
ρονται σε θέματα:

i. Χορήγησης αδειών στους προϊσταμένους διευθύν-
σεων της Γενικής Διεύθυνσης.

ii. Χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών βάσει 
των τηρουμένων στην υπηρεσία στοιχείων και αφορούν 
το σύνολο των οργανικών μονάδων της ΕΓΔΙΧ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δ. πράξεις με τις οποίες τοποθετούνται έγγραφα της Γε-
νικής Διεύθυνσης στο αρχείο αναφορικά με θέματα που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων της και έχουν περατωθεί ή 
για τα οποία δεν απαιτείται ενέργεια και έχουν χρεωθεί 
σε περισσότερες της μίας Διεύθυνσης.

Άρθρο 2
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

α. Χρέωση εγγράφων και υποθέσεων στα Τμήματα της 
Οικείας Διεύθυνσης.

β. Έγγραφα που απευθύνονται σε πολίτες ή και επιχει-
ρήσεις που αφορούν απαντήσεις σε ερωτήσεις, παροχή 
διευκρινίσεων, γενική ενημέρωση ή ενημέρωση της εξέ-
λιξης υποθέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

γ. Η υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη διαχείριση 
του προσωπικού της οργανικής μονάδας και αναφέρο-
νται σε θέματα:

i. Έγκρισης κανονικών και υπηρεσιακών αδειών.
ii. H χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών βάσει 

των τηρουμένων στις επιμέρους οργανικές μονάδες της 
Διεύθυνσης στοιχείων.

δ. Η χορήγηση αντιγράφων από τα τηρούμενα αρχεία 
της οργανικής μονάδας.

ε. Πράξεις με τις οποίες τοποθετούνται έγγραφα της 
Διεύθυνσης στο αρχείο αναφορικά με θέματα που άπτο-
νται των αρμοδιοτήτων της και έχουν περατωθεί ή για 
τα οποία δεν απαιτείται ενέργεια.

Άρθρο 3
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Διοικητικού - Οικονομικού

Πλην των ανωτέρω γενικά αναφερομένων εξουσιο-
δοτήσεων για τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, 
παρέχεται ειδικότερη εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, να υπογρά-
φει, με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, και έγγρα-
φα που αφορούν:

α. Χορήγηση βεβαιώσεων για τις καταβληθείσες απο-
δοχές και τις διενεργηθείσες κρατήσεις των εργαζομέ-
νων στην ΕΓΔΙΧ.

β. Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής ποσών προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία.

γ. Δηλώσεις, καταστάσεις και τα λοιπά απαιτούμενα 
στοιχεία προς ΔΟΥ, ασφαλιστικά ταμεία και την Επιθε-
ώρηση Εργασίας.

δ. Παραγγελίες υλικών στις περιπτώσεις που δεν απαι-
τείται κατάρτιση σύμβασης.

ε. Βεβαιώσεις απασχόλησης και υπηρεσιακής κατά-
στασης του ανωτέρω προσωπικού.

στ. Διαβίβαση εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπου κατά περίπτωση 
απαιτείται.

ζ. πράξεις χορήγησης κανονικών, γονικών και αναρ-
ρωτικών αδειών στο προσωπικό της ΕΓΔΙΧ και στις πε-
ριφερειακές υπηρεσίες αυτής.

η. πράξεις χορήγησης αδειών κύησης ή λοχείας στις 
εργαζόμενες.

θ. Θεώρηση αντιγράφων των δικαιολογητικών και των 
λοιπών εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο προσωπικού.

ι. Επικύρωση του γνησίου υπογραφής προσώπων.
ια. Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.
ιβ. Δικαίωμα υπογραφής εξερχόμενων εγγράφων της 

ΕΓΔΙΧ ως Ακριβή Αντίγραφα.
ιγ. Δικαίωμα εξουσιοδότησης υπαλλήλων του Τμή-

ματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για την 
επικύρωση του γνησίου υπογραφής προσώπων ή/και 
αντιγράφων εγγράφων ή/και υπογραφής εξερχόμενων 
εγγράφων της ΕΓΔΙΧ ως ακριβή αντίγραφα, για την εύ-
ρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Άρθρο 4
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ενημέρωσης
Υποστήριξης Δανειοληπτών

Πλην των ανωτέρω γενικά αναφερομένων εξουσιο-
δοτήσεων για τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, 
παρέχεται ειδικότερη εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανει-
οληπτών, να υπογράφει, με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα, και έγγραφα που αφορούν:

α. Έκδοση βεβαιώσεων κατόπιν αιτήματος ενδιαφε-
ρόμενων, σχετικά με την πορεία αίτησης τους στις ηλε-
κτρονικές πλατφόρμες που διαχειρίζεται η διεύθυνση.

β. Έκδοση Οδηγιών προς τους χειριστές και συντονι-
στές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών 
καθώς και για θέματα των λοιπών ηλεκτρονικών πλατ-
φόρμων που διαχειρίζεται η διεύθυνση.

γ. Χρεώσεις υποθέσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες 
της ΕΓΔΙΧ.

Άρθρο 5
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού
και Υποστήριξης

Πλην των ανωτέρω γενικά αναφερομένων εξουσιο-
δοτήσεων για τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, 
παρέχεται ειδικότερη εξουσιοδότηση στον Προϊστά-
μενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης, να 
υπογράφει, με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, και 
έγγραφα που αφορούν:

Απαντήσεις σε έγγραφα του Νομικού συμβουλίου του 
Κράτους για παροχή στοιχείων αιτήσεων φυσικών και 
νομικών προσώπων που έχουν υποβληθεί στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού 
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Άρθρο 6

1. Όπου με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης πα-
ρέχεται εξουσία υπογραφής εγγράφων, αυτή ασκείται 
"με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα".

2. Οι εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση Προϊστάμενοι υποχρεούνται να ενημερώνουν 
τους ανωτέρους τους για κάθε σοβαρό κατά την κρίση 
τους ζήτημα που δημιουργείται κατά την άσκηση των 
ανωτέρω αρμοδιοτήτων και/ή να προωθούν για υπο-
γραφή ανάλογες πράξεις.

3. Η κατά την παρούσα απόφαση παροχή εξουσίας υπο-
γραφής δεν αποκλείει το δικαίωμα υπογραφής των υπερ-
κείμενων οργάνων για τα θέματα που εμπίπτουν στον 
τομέα ή την οργανική μονάδα της αρμοδιότητάς τους.
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Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ
Ι

    Αριθμ. 134068 (2)
Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης 

του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων 

ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξια-

κών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 16 του ν. 4399/2016».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1α. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 117) και ειδικότερα τις διατάξεις της 
παραγράφου 8 του άρθρου 16, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 4441/2016
(Α΄ 227), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 25 παρά-
γραφος 1 και του άρθρου 85 παράγραφοι 1, 9 α και β και 
15 και 17 αυτού, όπως ισχύουν.

β. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α΄ 45).

γ. Την 118699/31-10-2017 απόφαση του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των 
αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 
του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929/08-11-2017),
όπως έχει τροποποιηθεί με την 65920/21-06-2019
(Β΄ 2582/27-06-2019) υπουργική απόφαση.

δ. Την 91439/24-8-2017 απόφαση του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Σύσταση Ομάδας Εργασίας από μέλη του Εθνικού Μη-
τρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποί-
ηση διοικητικών Ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παρα-
γωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής 
ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, και καθορισμός του καταμερισμού εργα-
σιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας» (Β΄ 3073/06-09-2017).

ε. Την 26226/3-3-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξι-
ολόγησης και ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυ-
τικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4399/2016» (ΥΟΔΔ 117/13-03-2017).

στ. Την 122368/21.11.2016 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτροπής για τη 
Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξι-
ολογητών (ΕΜΠΑ) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιη-
μένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83) και τον 
έλεγχο των σχετικών διαδικασιών» (Β΄ 3800/25-11-2016).

2α. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διόρθωσης» (Α΄ 133).

β. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικα για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του (Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε 
ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

γ. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

δ. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

ε. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

στ. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

ζ. Την απόφαση 79591/30-7-2019 του Πρωθυπουργού  
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορι-
σμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ/507).

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

Άρθρο 1

Η 118699/31-10-2017 απόφαση του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύστα-
ση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξια-
κών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 
του ν. 4399/2016» (Β΄ 3929), τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 4, ως ακο-
λούθως:

«4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω 
σοβαρού κωλύματος ή ανωτέρας βίας στο πρόσωπο 
μέλους οργάνου ελέγχου δεν καθίσταται δυνατή είτε 
i) η διενέργεια του ελέγχου, είτε ii) η ολοκλήρωση της 
σύνταξης της έκθεσης ελέγχου, η αρμόδια Υπηρεσία δύ-
ναται, με ειδική αιτιολογία, να αντικαθιστά το κωλυόμενο 
μέλος με έτερο μέλος του ΕΜΠΕ αντίστοιχης ειδικότη-
τας. Στην πρώτη, ως άνω i), περίπτωση η αντικατάσταση 
πραγματοποιείται με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή από το 
ΕΜΠΕ με νέο μέλος αντίστοιχης ιδιότητας/προέλευσης 
με το κωλυόμενο μέλος. Στην δεύτερη, ως άνω ii), περί-
πτωση η αντικατάσταση πραγματοποιείται με πρόταση 
της υπηρεσίας, χωρίς τυχαία ηλεκτρονική επιλογή και 
το νέο μέλος επαναλαμβάνει τον έλεγχο που είχε πραγ-
ματοποιήσει το μέλος που αντικαταστάθηκε. Μετά την 
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ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου 
η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη του Οργάνου και 
υποβάλλεται αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία».

2. Στην παράγραφο δ του άρθρου 4 η φράση «με εξαί-
ρεση τον ορισμό του στους ελέγχους με ειδική αιτιολογία 
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 
3» αντικαθίσταται με την φράση «με εξαίρεση τον ορισμό 
του στους ελέγχους με ειδική αιτιολογία του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 3 και της περίπτωσης ii) της 
παραγράφου 4 του άρθρου 3».

Άρθρο 2

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η 118699/31-10-2017 απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-

μίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επεν-
δυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα 
με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016», 
όπως τροποποιήθηκε.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

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