
σίµων, εξαιρούµενων των πρατηρίων διανοµής πεπιε-
σµένου φυσικού αερίου (CNG) και των µικτών πρατηρίων
είτε υγρών καυσίµων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσµένου
φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιε-
σµένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίµων και
πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι
και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των α-
νωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων µε εθνικές, ε-
παρχιακές, δηµοτικές και κοινοτικές οδούς.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών

και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, καθορίζονται τα αρµόδια όργανα, οι όροι και
οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων δια-
νοµής αµιγώς πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) και
των µικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίµων, υγραερίου
(LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρα-
ερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) είτε
υγρών καυσίµων και πεπιεσµένου φυσικού αερίου
(CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυ-
κλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή ε-
πιχειρήσεων µε εθνικές, επαρχιακές, δηµοτικές και κοι-
νοτικές οδούς.

Άρθρο 116
Ρυθµίσεις συνεργείων αυτοκινήτων

1. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5.α) Η ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια των συνεργείων
αερίων καυσίµων της παρ. 14 του άρθρου 13 του   π.δ.
78/1988 (Α΄ 34), όπως ισχύει, ορίζεται σε πενήντα (50)
τετραγωνικά µέτρα. Στα συνεργεία της ειδικότητας αυ-
τής επιτρέπεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώ-
ρου ή ορόφου, µε την υποχρέωση τοποθέτησης σε όλα
τα επίπεδα των χώρων του συνεργείου, πιστοποιηµένων
συσκευών ανίχνευσης διαρροών υγραερίου - φυσικού α-
ερίου, συνδεδεµένων ηλεκτρικά µέσω ειδικού πίνακα και
εφεδρικής τροφοδοσίας µε σειρήνα και φάρο κινδύνου.
Για κάθε είδος αερίου καυσίµου (LPG ή CNG) τοποθετεί-
ται ξεχωριστός ανιχνευτής. Ο ανιχνευτής διαρροής καυ-
σίµου LPG τοποθετείται σε απόσταση 30 εκατοστών του
µέτρου από το έδαφος. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσί-
µου CNG τοποθετείται σε απόσταση 30 εκατοστών του
µέτρου από την οροφή. Οι εργασίες της ειδικότητας της
παρ. 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει,
πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στους ισόγει-
ους χώρους επισκευής του συνεργείου.
β) Οι εργασίες της ειδικότητας της παρ. 14 του άρθρου

13 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως ισχύει, επιτρέπεται να
γίνονται σε συνεργεία, τα οποία αναλαµβάνουν επισκευ-
ές και συντηρήσεις περισσότερων της µιας ειδικοτήτων
του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, µε την υ-
ποχρέωση τοποθέτησης σε όλα τα επίπεδα των χώρων
του συνεργείου, πιστοποιηµένων συσκευών ανίχνευσης
διαρροών υγραερίου - φυσικού αερίου, συνδεδεµένων η-
λεκτρικά µέσω ειδικού πίνακα και εφεδρικής τροφοδο-
σίας µε σειρήνα και φάρο κινδύνου. Για κάθε είδος αερί-
ου καυσίµου (LPG ή CNG) τοποθετείται ξεχωριστός ανι-
χνευτής. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίµου LPG τοποθε-
τείται σε απόσταση 30 εκατοστών του µέτρου από το έ-
δαφος. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίµου CNG τοποθε-
τείται σε απόσταση 30 εκατοστών του µέτρου από την ο-
ροφή.

γ) Ειδικά στο χώρο των εργασιών της ειδικότητας της
παρ. 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, το-
ποθετούνται κατ' ελάχιστο δύο ανιχνευτές ανά είδος αε-
ρίου καυσίµου. Στην περίπτωση που ο χώρος των ανωτέ-
ρω εργασιών είναι µεγαλύτερος από 50 τ.µ., τοποθετεί-
ται ένας ανιχνευτής για κάθε 50 τ.µ. επιπλέον χώρου. Οι
ανωτέρω εργασίες πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και
µόνο σε ισόγειους χώρους επισκευής του συνεργείου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο υπολογισµός της ωφέλιµης
επιφάνειας των συνεργείων, στα οποία αναλαµβάνονται
επισκευές περισσοτέρων της µίας ειδικότητας, συµπερι-
λαµβανοµένων και αυτής των αερίων καυσίµων, καθορί-
ζεται στο 60% του αθροίσµατος των ελάχιστων ωφέλι-
µων επιφανειών των επιµέρους ειδικοτήτων. Ο ίδιος τρό-
πος υπολογισµού ισχύει και για την ωφέλιµη επιφάνεια
των βοηθητικών χώρων του συνεργείου (αποθήκη, WC)
µε αντίστοιχο ποσοστό 40%.»

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
π.δ. 38/1996 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Άδεια οικοδοµής ή άδεια δόµησης ή νοµαρχιακή α-
πόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοι-
χείο που πιστοποιεί τη νοµιµότητα του κτηρίου. Σε περί-
πτωση υφιστάµενου κτηρίου απαιτείται η υποβολή ανα-
θεωρηµένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου α-
πό την οικεία πολεοδοµική αρχή ή υπηρεσία δόµησης.
Δεν απαιτείται η έκδοση ή η αναθεώρηση της άδειας δό-
µησης ή αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας σε περί-
πτωση χρήσης Η (εµπορική), Ι (βιοµηχανία - βιοτεχνία), Λ
(σταθµός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση), ανεξάρτητα
από τη διαφοροποίηση ως προς το δυσµενέστερο του α-
ριθµού των απαιτούµενων θέσεων στάθµευσης.»

Άρθρο 117
Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ)

181/2011 σχετικά µε τα δικαιώµατα
των επιβατών στις οδικές µεταφορές

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων ρυθµίζονται ανά κατηγορία οδικών επιβατι-
κών µεταφορών, το εύρος εφαρµογής, οι εθνικοί φορείς
ελέγχου, οι επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις και κά-
θε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
προβλέψεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 181/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L
51/28.2.2011) «για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφο-
ρείων και πούλµαν και για την τροποποίηση του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004». Έως την 1η Μαρτίου 2017
οι διατάξεις του κανονισµού αυτού δεν εφαρµόζονται
στις διεθνείς τακτικές µεταφορές επιβατών µεταξύ της
Ελλάδας και χωρών που δεν είναι µέλη της Ε.Ε..

2. Τα επιβαλλόµενα διοικητικά πρόστιµα υπέρ του Δη-
µοσίου για τις παραπάνω παραβάσεις κυµαίνονται από
800 έως 1500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής για
την ίδια παράβαση το πρόστιµο διαµορφώνεται σε 1500
έως 1800 ευρώ για την πρώτη φορά, 1810 έως 2000 ευ-
ρώ για τη δεύτερη φορά και 2010 έως 3000 ευρώ για την
τρίτη φορά και σε 3000 ευρώ για κάθε επόµενη υποτρο-
πή.

3. Για τις εθνικές τακτικές αστικές ή υπεραστικές οδι-
κές µεταφορές επιβατών που εκτελούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), ως εθνικοί φο-
ρείς ελέγχου λογίζονται οι οικείες Διευθύνσεις Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της έδρας του ΚΤΕΛ και τα οικεία
Πειθαρχικά Συµβούλια ενώ οι διοικητικές κυρώσεις ρυθ-
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