
 

Σελίδα 1 από 5 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                         
ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Θεσσαλονίκη, 11/07/2018 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  σΑρ.Πρωτ.: 1667 
(Κ.Α.Π.Η.) ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
∆/νση: Βασ.Όλγας 148  Τ.Κ.: 54645    
Τηλ.: 2310 - 519584 / 550989  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

µε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

∆ΙΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  

(σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 ΤΟΥ Ν.3584/2007) 
 

Το Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007).  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009) 

«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις».  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.20α του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/14.3.2012) 

«Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 12 
παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ.». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
6. Την υπ’ αριθµ. 79/2018 Α∆Σ του Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης σχετικά µε 

την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας Ι∆ΟΧ, χρονικής 
διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 

7. Την υπ’ αριθµ. 31707/11.06.2018 εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την πρόσληψη µε συµβάσεις 
Ι∆ΟΧ δίµηνης διάρκειας.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη µε  σύµβαση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης  
διάρκειας, συνολικά εννέα (09) ατόµων, για την αντιµετώπιση των κατεπειγουσών 
αναγκών που αφορούν την υγεία, την πρόνοια και την φροντίδα των ηλικιωµένων του 
ΝΠ∆∆ Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) ∆ήµου Θεσσαλονίκη και 
συγκεκριµένα για τις εξής ειδικότητες ανά αριθµό ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα 
προσόντα:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός 

ατόµων 

101 
Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης 
ΥΕ Οικογενειακή/ός 

Βοηθός 

Από την υπογραφή της 
σύµβασης και για δύο (2) 

µήνες 
7 

102 
Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης 

 
∆Ε Βοηθός  
Νοσηλευτή  

Από την υπογραφή της 
σύµβασης και για δύο (2) 

µήνες 
2 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και λοιπά απαιτούµενα προσόντα 

101 

 
Α) Απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής.  
Β) Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων. 

102 

Α) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 
Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής, δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού Νοσηλευτή.  
Γ) Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1.  Ανεξαρτήτως  κατηγορίας  (∆Ε  ή  ΥΕ),  οι  υποψήφιοι,  για  να  γίνουν  δεκτοί  στη 
διαδικασία  επιλογής,  πρέπει  να  έχουν  ηλικία  από  21  έως  65  ετών, εκτός  αν  ορίζεται 
διαφορετικά από την οικεία ανακοίνωση. 
2. Να  έχουν  την  υγεία και  τη  φυσική  καταλληλότητα που  τους  επιτρέπει  την  εκτέλεση  
των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 
3. Να  είναι:  α)  Έλληνες  πολίτες, β)  πολίτες  των  άλλων  κρατών-µελών  της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  υπό  τους  περιορισµούς  του  άρθρου  1  παρ.  1  του  
N.2431/1996  και  γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί που 
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να 
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 
Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους 
(ν.δ.3832/1958).  
Ο  υποψήφιος  χωρίς  ελληνική  ιθαγένεια,  πρέπει  να  αποδείξει  ότι  γνωρίζει  την  
ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόµενης 
ειδικότητας, µε  Πιστοποιητικό  Ελληνοµάθειας  Γ  Επίπεδο  ή  Β2  Επίπεδο  (ν.2413/1996  
άρθρο  10  παρ.  1) που  χορηγείται  από  το  Κέντρο  Ελληνικής  Γλώσσας:  α)  Υπουργείο  
Παιδείας  και Θρησκευµάτων  Ανδρέα  Παπανδρέου  37,  Τ.Κ.  151  80  Αθήνα,  τηλ.  
210−3443384  και  β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 
459101-5. 
 Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας δεν χρειάζεται να προσκοµίζουν οι οµογενείς 
και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα ή 
µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωµένου ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η επαρκής  για  την  άσκηση  των  
καθηκόντων  της  επιδιωκόµενης  ειδικότητας  γνώση  της Ελληνικής  Επίσης,  
αποδεικνύεται  επίσης  µε  αντίστοιχο  πιστοποιητικό  του  Σχολείου  της Ελληνικής 
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Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, 
Θεσσαλονίκη,  Τ.Κ.  54006,  τηλ.  2310/997571−72−76),  το  οποίο  χορηγείται  ύστερα  
από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 
 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 
 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται µεταξύ τους µε τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
1) ΑΝΕΡΓΙΑ 
Η ανεργία  αποδεικνύεται  µε  πρόσφατη  βεβαίωση  του  ΟΑΕ∆ ,  η ηµεροµηνία  έκδοσης  
της  οποίας  δεν  πρέπει  να  απέχει  περισσότερο  από πέντε  (5)  εργάσιµες  ηµέρες από 
την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής  των αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει 
να είναι άνεργος  έως  και  την  ηµεροµηνία  έκδοσης  της  ανωτέρω  βεβαίωσης.  
Αποκλείεται η  απόδειξη  µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.  
 
Για την απόδειξη ανεργίας υποψηφίου που έχει ενταχθεί σε προγράµµατα του ΟΑΕ∆: 
 
Α)  Προκειµένου  για άνεργο υποψήφιο που είχε ενταχθεί σε πρόγραµµα επαγγελµατικής 
κατάρτισης του ΟΑΕ∆: 
α)  Για προγράµµατα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher) : 
i)  Βεβαίωση  του  ΟΑΕ∆  από  την  οποία  να  προκύπτει  η  ηµεροµηνία  εγγραφής  του  
στα  µητρώα ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης, 
ii)  Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της 
συµµετοχής του  στο  πρόγραµµα.  Σε  περίπτωση που  το  χρονικό  διάστηµα  κατάρτισης  
του  υποψηφίου  σε πρόγραµµα  αναγράφεται  σε  Βεβαίωση  ανεργίας που  έχει  εκδοθεί  
από  τον  ΟΑΕ∆,  δεν απαιτείται η προσκόµιση της ανωτέρω βεβαίωσης του ΚΕΚ. 
β) Για προγράµµατα για τα οποία εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher) : 
i)  Βεβαίωση  του  ΟΑΕ∆  από  την  οποία  να  προκύπτει  η  ηµεροµηνία  εγγραφής  του  
στα  µητρώα ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης και 
ii)  Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της 
συµµετοχής του στο πρόγραµµα καθώς και ο αριθµός µητρώου της επιταγής κατάρτισής 
του (voucher).  
Β)  Προκειµένου  για άνεργο υποψήφιο που συµµετέχει σε πρόγραµµα επαγγελµατικής 
κατάρτισης του ΟΑΕ∆ (δεν έχει λήξει το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης του 
προγράµµατος): 
α)  Για προγράµµατα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher) : 
i)  Βεβαίωση  του  ΟΑΕ∆  από  την  οποία  να  προκύπτει  η  ηµεροµηνία  εγγραφής  του  
στα  µητρώα ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης, 
ii)  Βεβαίωση  του  ΚΕΚ  στην  οποία  να  αναφέρεται  το  χρονικό  διάστηµα  
παρακολούθησης  του προγράµµατος.  Σε  περίπτωση που  το  χρονικό  διάστηµα 
παρακολούθησης του  προγράµµατος αναγράφεται  σε  Βεβαίωση  ανεργίας που  έχει  
εκδοθεί  από  τον  ΟΑΕ∆,  δεν απαιτείται  η προσκόµιση της ανωτέρω βεβαίωσης του 
ΚΕΚ.  
β) Για προγράµµατα για τα οποία εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher) : 
i)  Βεβαίωση  του  ΟΑΕ∆  από  την  οποία  να  προκύπτει  η  ηµεροµηνία  εγγραφής  του  
στα  µητρώα ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης και 
ii)  Βεβαίωση  του  ΚΕΚ  στην  οποία  να  αναφέρεται  το  χρονικό  διάστηµα  
παρακολούθησης  του προγράµµατος καθώς και ο αριθµός µητρώου της επιταγής 
κατάρτισής του (voucher). 
 
2) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 
Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  του  ∆ήµου  ή  βεβαίωση  οικογενειακής  
κατάστασης  που χορηγείται από τα ΚΕΠ µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 
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Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου [(ΟΠΣΕ∆)-ΚΥΑ  7228/2014  (ΦΕΚ  457/τ.Β΄/25-2-
2014)]  ή  αρµόδιας  αλλοδαπής  αρχής,  πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο 
µηνών από την ηµεροµηνία  έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων), από το 
οποίο να προκύπτει ο αριθµός των ανήλικων τέκνων του υποψηφίου. 
 
3) ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Η  εµπειρία   λαµβάνεται  υπόψη  µετά  την  απόκτηση  του απαιτούµενου  από  την 
ανακοίνωση  τίτλου  σπουδών.  
 
Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 
·  Βεβαίωση  του  οικείου  ασφαλιστικού  φορέα  από  την  οποία  να  προκύπτει  η  
διάρκεια  της ασφάλισης και 
· Χωριστή  από  την  αίτηση  υπεύθυνη  δήλωση  του  υποψηφίου  κατά  το  άρθρο  8  του  
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας 
του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.  
Οι  µισθωτοί  του  δηµόσιου  τοµέα  µπορούν,  εναλλακτικά,  αντί  της  βεβαίωσης  του  
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου 
φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια 
της εµπειρίας. 
 
Ως εργασία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα, θεωρείται επίσης: 
• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. 
• Η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ∆.  
• Η απασχόληση µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του ∆ηµοσίου. 
 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας  
α. ∆ικαστική Απόφαση 
Η εµπειρία αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να 
προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της 
παροχής της. 
β. Προγράµµατα STAGE 
Ως  χρόνος  εµπειρίας  θεωρείται  και  η  συµµετοχή  στα  προγράµµατα  απόκτησης  
εργασιακής εµπειρίας STAGE του ΟΑΕ∆. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να 
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράµµατος, εκδίδεται από τον ΟΑΕ∆. 
 
4) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά 
µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Γραφείο ∆ιοίκησης Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Γραφεία 101), 1ος όροφος, 
Βασ.Όλγας 148, 54645 Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο 
φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. Για  περαιτέρω  διευκρινίσεις  οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  απευθύνονται  
στα  τηλέφωνα 2310 550989 / 519584. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Πέµπτη 12/07/2018 έως Τετάρτη 
18/07/2018. 
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Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν  τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση  
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως 
ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (άρθρο 29 Π∆ 50/2001 και Ν.148/11914) και 
αναγνώριση από τον ∆ΟΑΤΑΠ.  

4. Βεβαιώσεις ή έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία - επαγγελµατική 
εµπειρία.  

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο 
αριθµός των ανήλικων τέκνων του υποψηφίου.    

6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ πρόσφατης έκδοσης.   

 
∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν το πλήρες  κείµενο της ανακοίνωσης στο  
χώρο  ανακοινώσεων  του γραφείου ∆ιοίκησης της υπηρεσίας µας (Βασ.Όλγας 148), στην 
ιστοσελίδα του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης και στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια.  
 
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης 
των υποψηφίων στο γραφείο ∆ιοίκησης της υπηρεσίας µας, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης και στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια.  

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα 
σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία 
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις κατατίθενται 
αυτοπροσώπως, ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά 
µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Γραφείο ∆ιοίκησης Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Γραφεία 101), 1ος όροφος, 
Βασ.Όλγας 148, 54645 Θεσσαλονίκη). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  

Το  προσωπικό  που  θα  απασχοληθεί  µε  σύµβαση  ορισµένου  χρόνου  διάρκειας  δύο  
µηνών, δεν επιτρέπεται  να  απασχοληθεί  µε  νέα  δίµηνη  σύµβαση  εντός  δώδεκα  
µηνών, όπως  υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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