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5122/2020, ΦΕΚ 401/Β/10.02.2020
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) με θέμα
«Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων
και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 1 του ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν
γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
β) Του άρθρου 5 του ν.δ. 216/1974 (Α΄ 367) «Περί Συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας
Κυβερνήσεως».
γ) Του άρθρου 90 Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
δ) Του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ' του ν. 851/1978 (ΦΕΚ 233/Α΄) «περί της Εθνικής Σημαίας,
των Πολεμικών Σημαιών, κ.λπ.».
ε) Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
στ) Του άρθρου 19 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
ζ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
η) Του άρθρου 1 παρ. 1Α περ. 15 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
θ) Του π.δ. 81 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019) « Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
και Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
ι) Του π.δ. 83 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ια) των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις.
ιβ) Της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/2010 (Β΄ 108) «Καθορισμός δικαιούχων
χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές
με τα κρατικά αυτοκίνητα».
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/3/οικ. 1827/13-01-2020 εισήγηση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 5:
Επιτρεπόμενο ανώτατο
μοτοσυκλετών

όριο

κυβισμού

υπηρεσιακών

επιβατικών

αυτοκινήτων

-

Επιτρέπεται εφεξής η προμήθεια επιβατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων, φιλικών προς το περιβάλλον,
βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων ή που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα (φυσικό αέριο ή
υγραέριο), ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων, με τη
διαδικασία της αγοράς, της χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και μέσω της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο (στ), ως εξής:
στ. Τα ηλεκτροκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και οι ηλεκτροκίνητες μοτοσυκλέτες
εξαιρούνται από τους περιορισμούς και τα ανώτατα όρια κυβισμού.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιπες διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης 129/2534/2010 ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020
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