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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ     

Βελβεντό, 21 Φεβρουαρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ.: 581 

 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων 

από υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού. 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2022 

Ο Δήμαρχος Βελβεντού 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις :  

 του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄) «Περί κανονισμού χρήσης και κίνησης 

αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου των ΟΤΑ και των εν γένει Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου», 

 της παρ. 3 του άρθρου 47 Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014/τ.Α΄) «Οδήγηση 

και έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν 

κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού»,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 

23 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’/11-3-2020/τ.Α΄). 

2. Της αριθμ. 129/2534/20-01-2010 (ΦΕΚ 108/04-02-2010/τ.Β΄) Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης - Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης & ανώτατου κυβισμού 

κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα». 

3. Την αριθ. οικ. 126/9475/10-04-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης «Οδηγίες για οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών 

αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγών». 

4. Την αριθμ. οικ. 11724/02-02-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 263/10-02-

2022/τ.Γ’, μετατάσσεστε από το Δήμο Κοζάνης σε κενή οργανική θέση του Δήμου 

Βελβεντού, στα πλαίσια του Β’ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021. 

5. Το γεγονός ότι στο Δήμο Βελβεντού,  ο μοναδικός τακτικός υπάλληλος που υπηρετεί 

στη θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων είναι αδύνατον να εξυπηρετεί τις ανάγκες των 

υπηρεσιών.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

  

     Εγκρίνουμε την κατ' εξαίρεση άδεια οδήγησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων από  

τον υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, ως εξής: 

Α/

Α 
Ονοματεπώνυμο 

Κατηγορία 

/Κλάδος 
Ιδιότητα 

Αριθμοί 

Κυκλοφορίας 

Αυτοκινήτων  

 1 

Κατσιαντώνης Γεώργιος 
ΤΕ 

Τεχνολόγων 
Δασοπονίας 

Στελέχωση του 
Αυτοτελές Τμήματος  
Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης  

ΚΗΙ 8669 – ΚΗΙ 

8974 - ΚΗΙ 

5207 - ΚΗΙ 

8514 - ΚΗΥ8965  

- ΜΕ 112995 
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Η έγκριση χορηγείται για υπηρεσιακές ανάγκες και για την αντιμετώπιση 

έκτακτων και επειγουσών αναγκών και όταν δεν υπάρχουν ή κωλύεται ο μοναδικός 

οδηγός του Δήμου. Ο παραπάνω πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοςι διπλώματος 

οδήγησης αυτοκινήτου εν ισχύ αντίστοιχου κατά περίπτωση, να επιδεικνύουν την 

επιβαλλόμενη επιμέλεια για το όχημα και να είναι υπεύθυνοι για κάθε υπαίτια βλάβη ή 

φθορά του. 

Δεν επιτρέπεται η οδήγηση του οχήματος από τους παραπάνω παρά μόνο για 

λόγους καθαρά υπηρεσιακούς, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή 

αποζημίωσης. Τα ανωτέρω οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα κατά την 
κίνησή τους με τα νόμιμα συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης, διαταγή πορείας). 

 

 

Εσωτερική Διανομή : 

1. Γραφείο Δημάρχου                                         

2. Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος 

4. Ενδιαφερόμενος 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
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