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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 120788/Δ6 (1)
  Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκεια−

κής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου στην Ανώνυμη 
Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 
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(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις»

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση 
των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολ−
λέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

4. Την υπ’ αριθμ. 76638/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 169066/Δ6/31.12.2008 αίτηση της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέ−
γιο Λάρισας ΑΕ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 
σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου 
μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008).

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευ−
τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολ−
λεγίου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό 
Κολέγιο Λάρισας ΑΕ» με έδρα τη Λάρισα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 
129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö
Αριθμ. 120802/Δ6 (2) 
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ−

κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου στην 
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις»

• Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

• Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρί−
ων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που 
έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

• Την υπ’ αριθμ. 76761/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης−Κολλεγίου

• Την υπ’ αριθμ. 168840/Δ6/30.12.2008 αίτηση της 
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» με τα συνημμένα 
σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας 
λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής 
εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

• Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008).

• Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

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

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτη−
ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου 
στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» με έδρα την Αθήνα, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ 
αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö 
 Αριθμ. 120784/Δ6 (3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ−

κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου στην 
Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Αθήνας ΕΠΕ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις» 

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση 
των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολ−
λέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

4. Την υπ’ αριθμ. 76640/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 169201/Δ6/31.12.2008 αίτηση της Εται−
ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICBS 
Επιχειρησιακό Κολέγιο Αθήνας ΕΠΕ» με τα συνημμένα 
σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας 
λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής 
εκπαίδευσης − Κολλεγίου.
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6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008). 

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευ−
τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης – Κολ−
λεγίου στην Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Αθήνας ΕΠΕ» 
με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 
υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

    Ö
Αριθμ. 120790/Δ6 (4) 
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου με−

ταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγί−
ου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ− INSTITUTION D’ ETUDES 
FRANCOPHONES (IdEF)» και δ.τ. «Το ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις»

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/ 
8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των 
κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια 
που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

4. Την υπ’ αριθμ. 76653/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 155980/Δ6/3.12.2008 αίτηση της 
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΟΛΛΕΓΙΟ− INSTITUTION D’ ETUDES FRANCOPHONES 
(IdEF)» και τον διακριτικό τίτλο «Το ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕ−
ΠΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαι−
ολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης 
− Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008).

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτη−
ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου 
στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΚΟΛΛΕΓΙΟ− INSTITUTION D’ ETUDES FRANCOPHONES 
(IdEF)» και τον διακριτικό τίτλο «Το ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕ−
ΓΙΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της un’ αρ. 
129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö
Αριθμ. 120792/Δ6 (5) 
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μετα−

λυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου 
στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕ−
ΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ− THE 
EUROPEAN COLLEGE FOR TOURISM STUDIES».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση 
των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολ−
λέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

4. Την υπ’ αριθμ. 76770/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 152621/Δ6/26.11.2008 αίτηση της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕ−
ΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ− THE 
EUROPEAN COLLEGE FOR TOURISM STUDIES» με τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη−
ση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής 
μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008).

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
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Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου 
μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου στην 
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ− THE EUROPEAN 
COLLEGE FOR TOURISM STUDIES» με έδρα την Κέρκυρα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα σιην παρ. 7 του άρθρου 18 της 
υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö
 Αριθμ. 120795/Δ6 (6)
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μετα−

λυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου 
στην ανώνυμη εκπαιδευτική εταιρία με την επωνυ−
μία «AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «AEGEAN OMIROS COL−
LEGE».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις»

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση 
των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολ−
λέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

4. Την υπ’ αριθμ. 76773/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 166552/Δ6/23.12.2008 αίτηση της 
Ανώνυμης Εκπαιδευτικής Εταιρείας με την επωνυμία 
«AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «AEGEAN OMIROS COLLEGE» με τα συ−
νημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση 
άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη 
τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008).

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου 
μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου στην 
ανώνυμη εκπαιδευτική εταιρία με την επωνυμία «AEGEAN 
OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

με δ.τ. «AEGEAN OMIROS COLLEGE» με έδρα την Αθήνα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της 
υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö
Αριθμ. 120801/Δ6 (7) 
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ−

κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου στην 
Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΣΤΕΡΓΙ−
ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.» και δ.τ. «D.E.I COL−
LEGE».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις» 

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση 
των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολ−
λέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

4. Την υπ’ αριθμ. 76769/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου

5. Την υπ’ αριθμ. 166803/Δ6/23.12.2008 αίτηση της Ετε−
ρόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «D.E.I 
COLLEGE» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχε−
τικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου 
μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008). 

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευ−
τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης – Κολ−
λεγίου στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.» με δ.τ. «D.E.I 
COLLEGE» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 
129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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    Αριθμ. 120800/Δ6 (8) 
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ−

κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου στην 
Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «E. & M. ΦΟΥ−
ΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «MBS COLLEGE.»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις» 

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της 129450/Δ6/8.10.2008 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των κριτη−
ρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια 
που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

4. Την υπ’ αριθμ. 76654/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 149274/Δ6/19.11.2008 αίτηση της Ομόρ−
ρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «E. & M. ΦΟΥΚΑΡΑ−
ΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MBS COLLEGE με τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη−
ση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής 
μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξιο−
λόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του ν. 
3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008). 

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

 Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευ−
τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης – Κολ−
λεγίου στην Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «E. 
& M. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MBS 
COLLEGE με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 
129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö 
 Αριθμ. 120782/Δ6 (9)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ−

κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου «ΚΟΛ−
ΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «CITY 
UNITY COLLEGE L.T.D.»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευ−
ση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ν. 3696/2008».

4. Την υπ’ αριθμ. 76625/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης 
− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 168186/Δ6/29.12.2008 αίτηση της 
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «CITY 
UNITY COLLEGE L.T.D.» με τα συνημμένα σε αυτή δι−
καιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης 
− Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008).

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτη−
ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου 
στην Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «CITY 
UNITY COLLEGE L.T.D.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα ττψ παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 
129450/A6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
    Αριθμ. 120798/Δ6 (10)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ−

κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου «ΑΘΗ−
ΝΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ RENÉ 
DESCARTES».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008».
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3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευ−
ση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ν. 3696/2008».

4. Την υπ’ αριθμ. 76646/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης−Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 168158/Δ6/29.12.2008 αίτηση της Εται−
ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΗ−
ΝΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ RENÉ 
DESCARTES» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 
σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτη−
ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλε−
γίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008).

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτη−
ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγί−
ου στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ−
μία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
RENÉ DESCARTES» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 
129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Aριθμ.     120797/Δ6 (11)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ−

κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου «Σ. ΑΥ−
ΛΩΝΙΤΗΣ − Π.ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ CMA (Centre for 
Management and Administration) Ο.Ε».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις» 

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευ−
ση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ν. 3696/2008».

4. Την υπ’ αριθμ. 76757/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 169200/Δ6/31.12.2008 αίτηση της 
Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 
− Π.ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ CMA (Centre for Management 
and Administration) Ο.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτή δι−
καιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης 
− Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008). 

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευ−
τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης – Κολ−
λεγίου στην Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Σ. 
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ − Π.ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ CMA (Centre 
for Management and Administration) Ο.Ε» με έδρα την 
Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρ−
θρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής 
απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
    Aριθμ. 120794/Δ6 (12)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ−

κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου «ΚΟΛ−
ΛΕΓΙΟ ΠΑΝΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. 
«PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευ−
ση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ν. 3696/2008».

4. Την υπ’ αριθμ. 76604/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου.
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5. Την υπ’ αριθμ. 911/Δ6/7.1.2009 αίτηση της Εταιρεί−
ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕ−
ΓΙΟ ΠΑΝΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. 
«PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ» με τα συνημμένα 
σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας 
λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής 
εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008). 

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτη−
ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης – Κολλεγίου 
στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΑΝΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με 
δ.τ. «PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ» με έδρα την Αθήνα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της 
υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
    Aριθμ. 120806/Δ6 (13)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ−

κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου «Ανώ−
νυμη Εταιρία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μινωϊκή 
Εκπαιδευτική» με δ.τ. «MINOAN EDUCATIONAL S.A.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση 
των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολ−
λέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

4. Την υπ’ αριθμ. 76655/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 150655/Δ6/21−11−2008 αίτηση της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μινωϊκή Εκπαιδευτική» και 
το διακριτικό τίτλο MINOAN EDUCATIONAL S.A. με τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη−
ση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής 
μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008). 

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτη−
ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης – Κολλεγίου 
στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εται−
ρία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μινωϊκή Εκπαιδευτική» 
με δ.τ. «MINOAN EDUCATIONAL S.A.» με έδρα τον Λιμένα 
Χερσονήσου Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 
υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Aριθμ.     120805/Δ6 (14)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκει−

ακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε.» με δ.τ. «AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση 
των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολ−
λέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

4. Την υπ’ αριθμ. 76658/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 169282/Δ6/31.12.2008 αίτηση της Ομόρ−
ρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ−
ΠΟΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με 
δ.τ. «AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES» με τα συ−
νημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση 
άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη 
τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008). 

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
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Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου 
μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης – Κολλεγίου στην 
Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ−
ΠΟΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. 
«AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES» με έδρα τη Θεσσα−
λονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 
της υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
    Aριθμ. 120804/Δ6 (15)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ−

κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου «ΟΜΙ−
ΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ−
ΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» με δ.τ. 
«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση 
των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολ−
λέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

4. Την υπ’ αριθμ. 76631/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευ−
σης− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 167288/Δ6/24.12.2008 αίτηση του Σω−
ματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡ−
ΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ» με τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη−
ση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής 
μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008). 

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτη−
ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης – Κολλεγίου 
στο Σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙ−
ΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ» με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 
υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ.     120803/Δ6 (16)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ−

κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου «ΚΑΛΛΙ−
ΟΠΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 

(Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε−
γίων και άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/
Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση 
των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολ−
λέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

4. Την υπ’ αριθμ. 76766/Δ6/30.6.2009 άδεια ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης 
− Κολλεγίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 169408/Δ6/31.12.2008 αίτηση της 
Eτερόρρυθμης Eταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα συ−
νημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση 
άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη 
τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

6. Το υπ’ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του 
ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.8.2008). 

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι−
δευτηρίου μη τυπικής εκπαίδευσης − Κολλεγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτη−
ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης – Κολλεγί−
ου στην Eτερόρρυθμη Eταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛ−
ΛΙΟΠΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 
του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 129450/Δ6/8.10.2008 υπουρ−
γικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   
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