
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/86 
 
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α/13.12.1977) «περί των μεγίστων 
ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, 
ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών». 
(ΦΕΚ 69/Α/26-05-86) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 12 παρ.2, περιπτ. β΄ του Ν. 3155/1955 «περί κατασκευής και 
συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ 63/Α/1955), β) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 614/77 «περί κυρώσεως του Κώδικος 
Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 167/Α/1977), γ) της κοινής απόφασης ΔΟΝΣ/14233/1985 
(ΦΕΚ 493/Β/12.8.1985) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών», δ) της 
κοινής απόφασης 594/1985 (ΦΕΚ 489/Β/8.8.1985) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων». 
2. Τη 210/86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν προτάσεως του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε: 
 

Άρθρο μόνο. 
 
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 1161/1977 προστίθεται νέα περίπτωση δ΄, η 
οποία έχει ως παρακάτω: 
«δ) Η επί των δημοσίων οδών κυκλοφορία διορόφων λεωφορείων αυτοκινήτων, που 
χρησιμοποιούνται σε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, των οποίων οι διαστάσεις και τα βάρη 
υπερβαίνουν τα μέγιστα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος». 
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π. δ/τος 1161/1977 προστίθεται εδάφιο, το 
οποίο έχει όπως παρακάτω: 
«Για την, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος, κυκλοφορία 
διορόφων αστικών λεωφορείων αυτοκινήτων, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας τεχνικής 
υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων . Στην ειδική αυτή άδεια αναγράφονται οι οδοί διέλευσης 
(διαδρομές), το ανώτατο όριο ταχύτητας και το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας αυτής». 
 
Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος. 
 

Αθήνα, 19 Μαΐου 1986 
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