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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 25760 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 16597/2010 απόφασης 

των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύ−
ων και Πολιτισµού και Τουρισµού µε θέµα «Όροι 
και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επι−
χειρήσεων εκµίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων 
Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (Β΄ 2156), 
όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υπ’ αριθµ. 16597/2010 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Πο−
λιτισµού και Τουρισµού µε θέµα «Όροι και προϋποθέσεις 
σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης 
επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς 
οδηγό» (Β΄ 2156), όπως ισχύει,

β) του Ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λει−
τουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών 
υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατά−
ξεις (Α΄ 155), και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτού,

γ) των άρθρων 32 και 54 του Ν.3498/2006 «Ανάπτυξη 
ιαµατικού τουρισµού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄230),

δ) του άρθρου 8 του ν.δ. 701/70 «περί ενεργούµενων 
διά κατηγοριών τινών αυτοκινήτων µεταφορών και επι−
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31400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

βαλοµένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυτών» 
(ΦΕΚ Α΄220),

ε) του άρθρου 14 του Π.δ/τος 112/2014 «Οργανισµός 
του Υπουργείου Τουρισµού» (Α΄ 179),

στ) 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),

ζ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο, «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως ισχύει,

η) του Π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µε−
τονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, 
Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµί−
ας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού» 
(Α΄�114),

θ) του Π.δ/τος 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ι) του Π.δ/τος 75/2015 «∆ιορισµός Υφυπουργών», µε 
το οποίο διορίζεται ο Παναγιώτης Σγουρίδης στη θέση 
του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» 
(Α΄ 117).

ια) της υπ’ αριθµ. Υ3/10−11−2015 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Παναγιώτη Σγου−
ρίδη» (Β΄ 2405).

ιβ) της υπ’ αριθµ. Υ7/25−9−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Έλενα 
Κουντουρά» (Β΄ 2109).

2) Την ανάγκη τροποποίησης της ως άνω κοινής 
υπουργικής απόφασης µε θέµα «Όροι και προϋποθέσεις 
σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης 
επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς 
οδηγό» (Β΄ 2156), όπως ισχύει.

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

1) Την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 9 της υπ’ αριθµ. 16597/2010 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Πο−
λιτισµού και Τουρισµού µε θέµα «Όροι και προϋποθέσεις 
σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης 
επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς 
οδηγό.» (Β΄ 2156), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

«3. Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκµίσθωση επι−
βατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοι−
κτού τύπου, των αυτοκινούµενων τροχόσπιτων και των 

τεθωρακισµένων αυτοκινήτων ορίζονται τα δώδεκα (12) 
χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας 
κυκλοφορίας τους».

2) Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω κοινή υπουργική 
απόφαση µε θέµα «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και 
λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης επιβατηγών αυ−
τοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (Β΄�2156), 
όπως ισχύει.

3) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµο−
σίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 ∆εκεµβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

 ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙ∆ΗΣ

F

Αριθµ. 202509/Ζ2 (2)
Καθιέρωση µε αµοιβή υπερωριακής εργασίας του προ−

σωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου της 
Πανεπιστηµιακής Φοιτητικής Λέσχης του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, για το A΄ εξά−
µηνο του έτους 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 

(ΦΕΚ�226/Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ�85/Α΄/
11−4−2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 
(ΦΕΚ�107/Α΄/5−5−2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα 
των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 
και άλλες διατάξεις.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 
(ΦΕΚ�270/Α΄/24−12−2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, 
βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ�47/Α΄/11−5−2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης − 
Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυ−
βέρνηση − Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.δ. 410/1988 
(ΦΕΚ�191/Α΄/30−8−1988) «Κώδικας προσωπικού µε σύµ−
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου των 
Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠ∆∆» (ΦΕΚ�191/Α΄/30−8−1988).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ�114/Α΄/22−9−
2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία 
του σε Ψηφιακά υπογεγραµµένο από Υπουργείο Ναυ−
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του 
Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά−
των,…».
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