
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 13η τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/
08-04-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί 
διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

2 Κατανομή προσωπικού στο Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων).

3 Κατανομή εννέα (9) μονίμων Ιατρών διαφόρων 
ειδικοτήτων στο Πολεμικό Ναυτικό του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) - Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας.

4 Μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την πρακτική 
άσκηση σπουδαστών Τριτοβάθμιας και Μεταδευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για την μαθητεία 
ΕΠΑ.Λ. Υπουργείου Παιδείας και ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 
στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1200/Ζ1 (1)
13η τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/

08-04-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί 

διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγω-

γής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυ-

χολογίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/ 

2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄13).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης….και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31).

4. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121)

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2)

8. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 
(Β΄33).

9. Την υπό στοιχεία 24267/Ζ1/15-02-2019 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επι-
στημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του
ν. 4589/2019 (Α΄13)» (Β΄774), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία 42802/Ζ1/03-04-2020 (Β΄1451) υπουρ-
γική απόφαση.

10. Την υπό στοιχεία 52425/Z1/04-04-2019 υπουργι-
κή απόφαση (Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κρι-
τηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β΄1152), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
89938/Ζ1/23-07-2021 (Β΄3777).

11. Την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/08-04-2019 υπουργική 
απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄1217), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 66581/Ζ1/24-04-2019
(Β΄1455), 80237/Ζ1/21-05-2019 (Β΄1809), 82365/Ζ1/
23-05-2019 (Β΄1869), 102746/Ζ1/26-06-2019 (Β΄2743), 
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125519/Ζ1/06-08-2019 (Β΄3260), 180405/Z1/19-11-2019
(Β΄4279), 16157/Ζ1/05-02-2020 (Β΄371), 31750/Ζ1/
04-03-2020 (Β΄1119), 97130/Ζ1/22-07-2020 (Β΄3144), 
158189/Ζ1/19-11-2020 (Β΄5219),14574/Ζ1/08-02-2021 
(Β΄592) και 48462/Ζ1/27-04-2021 (Β΄1812).

12. Την υπό στοιχεία 57235/Ζ1/11-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ-
ΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) εγκύκλιο « Καθορισμός κριτηρίων συνά-
φειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας -
Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της 
Σχολικής Ψυχολογίας».

13. Την υπό στοιχεία 124202/Ζ1/04-10-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΑΚ246ΜΤΛΗ-ΩΙ8) εγκύκλιο «Κοινοποίηση διατάξεων 
τροποποίησης κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της 
Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας»

14. Το υπ’ αρ. 26/04-11-2021 πρακτικό της συνεδρία-
σης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 
του ν. 4589/2019 (Α΄13).

15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/753/143775/B1/10-11-2021 
εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει 
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, 
δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/08-04-2019 
υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογί-
ας» (Β΄1217), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
66581/Ζ1/24-04-2019 (Β΄1455), 80237/Ζ1/21-05-2019 
(Β΄1809), 82365/Ζ1/23-05-2019 (Β΄1869), 102746/Ζ1/
26-06-2019 (Β΄2743), 125519/Ζ1/06-08-2019 (Β΄3260), 
180405/Z1/19-11-2019 (Β΄ 4279), 16157/Ζ1/05-02-2020
(Β΄371), 31750/Ζ1/04-03-2020 (Β΄1119), 97130/Ζ1/
22-07-2020 (Β΄3144) ), 158189/Ζ1/19-11-2020 (Β΄5219), 
14574/Ζ1/08-02-2021 (Β΄592) και 48462/Ζ1/27-04-2021 
(Β΄1812), ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1, προστίθενται τα ακό-
λουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

ARTEZ 
HOGESCHOOL 

VOOR DE 
KUNSTEN 

ENSCHEDE THE 
NETHERLANDS

Master of arts
in music therapy 

(vocals)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

SOFIA 
UNIVERSITY 
ST. KLIMENT 

OHRIDSKI

DIPLOMA (MAGISTR) 
IN SPECIAL 
PEDAGOGY

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές διατάξεις», 
προστίθεται το ακόλουθο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με 
αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, με την προϋ-
πόθεση η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας να 
αφορά εκπαιδευτικό κλάδο:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

UNIVERSITY 
OF EAST 

LONDON - AKMI 
METROPOLITAN 

COLLEGE

MASTER
OF ARTS 

IN SPECIAL 
EDUCATIONAL 

NEEDS

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ -

ΕΛΛΑΔΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./234/23145 π.ε. (2)
Κατανομή προσωπικού στο Εμπορικό και Βιομη-

χανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Υπουργείο Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων). 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαί-
σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 105/2019), την παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και την παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

2. Tην παρ. 21 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονοσμός του 
συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα …και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 
123).

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/
01-03-2011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραι-
οτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/
16-07-2020 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως τροποποιήθηκε από τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
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ΕΓΚΡ./148/16115/05-10-2020 και υπό στοιχεία ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/οικ.8640/17-05-2021 όμοιες αποφάσεις.

6. Το υπ’ αρ. 5313/09-12-2021 αίτημα του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή δύο (2) ατόμων κατηγορίας Πανεπιστη-
μιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, 
από προσωρινούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, βάσει 
της 8Κ/2020 προκήρυξης (ΑΣΕΠ 46), στο Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Iανουαρίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./01/οικ.198 (3)
Κατανομή εννέα (9) μονίμων Ιατρών διαφόρων 

ειδικοτήτων στο Πολεμικό Ναυτικό του Γενικού 

Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) - Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για 

την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομι-
κών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄105), 
την παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
(Α΄54) και την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/
2010 (Α΄ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄119), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α΄123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/
01-03-2011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.203/οικ.22896/
14-12-2020, απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

5. Το υπό στοιχεία Φ.400/18/168731/Σ.4539/15-10-2020 
έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας.

6. Τα από 03-12-2021 ηλεκτρονικά μηνύματα του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εννέα (9) μονίμων Ιατρών διαφόρων ει-
δικοτήτων στο Πολεμικό Ναυτικό του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού (ΓΕΝ) - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1183 (4)
Μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την πρακτι-

κή άσκηση σπουδαστών Τριτοβάθμιας και Με-

ταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για την μα-

θητεία ΕΠΑ.Λ. Υπουργείου Παιδείας και ΕΠΑ.Σ. 

Ο.Α.Ε.Δ. στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1ιγ. 159, της παρ. 3γ του άρθρου 160 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄87).

β. Του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).

γ. Του π.δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας (Α΄239).

2. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την 
επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη μεταβίβασης της 
αρμοδιότητας για την πρακτική άσκηση σπουδαστών 
Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και για την μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Υπουργείου Παιδείας και 
ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

3. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τα-
χύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της 
αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την πρακτική 
άσκηση σπουδαστών Τριτοβάθμιας και Μεταδευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και για την μαθητεία ΕΠΑ.Λ. 
Υπουργείου Παιδείας και ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. στους Χωρι-
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κούς Αντιπεριφερειάρχες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζά-
νης και Φλώρινας για τις οικείες Περιφερειακές Ενότη-
τες, οι οποίοι θα προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες μεταξύ των οποίων και η υπογραφή όλων των 
εγγράφων και των διοικητικών πράξεων που απορρέ-
ουν από την ενάσκηση της αρμοδιότητας αυτής και 
ενδεικτικά:

α. Των συμβάσεων πρακτικής άσκησης και μαθητείας.
β. Των βεβαιώσεων του φορέα απασχόλησης περί απο-

δοχής των σπουδαστών και μαθητευομένων.
γ. Των βεβαιώσεων ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης 

και μαθητείας.

δ. Των παρουσιολογίων των σπουδαστών και των
μαθητευομένων.

ε. Καθώς και κάθε άλλου εγγράφου ή διοικητικής πρά-
ξης που είναι απαραίτητα για την ενάσκηση της μεταβι-
βαζόμενης αρμοδιότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Kοζάνη, 4 Ιανουαρίου 2022

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ   

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