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ΘΕΜΑ : Διάθεση και χρήση υπηρεσιακών Αυτοκινήτων. 

Η   διάθεση  και  χρήση  των  υπηρεσιακών  οχημάτων  αφορά  μόνο  την  κάλυψη
υπηρεσιακών τακτικών και έκτακτων αναγκών: 
α) μετακίνησης των προσώπων (αιρετών,  μετακλητών,  υπηρεσιακών)  που υπηρετούν  στις
κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες έδρας και περιφερειακών ενοτήτων σε δραστηριότητες
που εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο την αποστολή της Περιφέρειας (τεχνικές συσκέψεις
εργασίας, ημερίδες, επιβλέψεις έργων, πάσης φύσεως ελέγχους υπηρεσιακής αρμοδιότητας
και ευθύνης, αυτοψίες, κλπ) και  
β) μεταφοράς πραγμάτων (υλικά στοιχεία όπως φάκελοι με υπηρεσιακά έγγραφα, δείγματα
ελέγχων για εξέταση σε εργαστήρια, όργανα μέτρησης  κλπ) για την λειτουργική εξυπηρέτηση
των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών έδρας και περιφερειακών ενοτήτων. 

Εγγράφως και βάσει των α) της  αριθμ. 343165/1825/16-12-2019 εγκυκλίου του Γραφείου
Περιφερειάρχη  β)  του  αριθμ.  ΟΙΚ/55575/162/28-2-2020   εγγράφου  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας  γ)  του αριθμ.  6795/ 20-1-  2021 εγγράφου  της  Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας  δόθηκαν οδηγίες  σε όλους τους εμπλεκομένους για: 
 την προτεραιότητα διάθεσης των υπηρεσιακών οχημάτων 
 την ορθή διάθεση και χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων από αιρετά πρόσωπα
 τη  μείωση  λειτουργικών  δαπανών  καυσίμων  κίνησης  οχημάτων  και  τη  χρήση

ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
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Κατόπιν  των  ανωτέρω  ο   προϊστάμενος   του  Τμήματος  και  οι  υπεύθυνοι  των  Γραφείων,
Κίνησης  Αυτοκινήτων,  ανά  περιφερειακή  ενότητα   οφείλουν  να  μεριμνούν  για  την
απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των ως άνω αναφερομένων έγγραφων οδηγιών οι οποίες  εν
συντομία συνοψίζονται στα  εξής: 

1. Η  διάθεση  υπηρεσιακών  οχημάτων  για  μετακινήσεις   θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών,
εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων,  ειδικών συμβούλων , συνεργατών  και λοιπών
μετακλητών θα γίνεται, μόνο, ύστερα από έγγραφη αδειοδότηση του Περιφερειάρχη. 

2. Προτεραιότητα  –  απόλυτη-  δίνεται  στη  διάθεση  οχημάτων  προς  το  προσωπικό  της
Περιφέρειας  για  εκτέλεση  υπηρεσιακών  υποχρεώσεων  με  διαβάθμιση  των  αναγκών
σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  στα  αιτήματα  των  προϊστάμενων  των  οργανικών
μονάδων. 

3. Διάθεση  οχήματος  για  κίνηση  εκτός  των  διοικητικών  ορίων  της  περιφέρειας  δεν
επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα προηγείται άδεια του Περιφερειάρχη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Διεύθυνση Οικονομικού / Τμήμα Κίνησης

Αυτοκινήτων .
2. Διευθύνσεις Διοικητικού Οικονομικού / 

Υπευθύνους  Γραφείων Κίνησης 
Αυτοκινήτων

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών 
2. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών
3. Γραφείο Εντεταλμένων Περιφερειακών 

Συμβούλων
4.  Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 
5. Ειδικούς Συμβούλους/ Συνεργάτες
6. Προϊστάμενους Κεντρικών και 

Περιφερειακών  Υπηρεσιών  Περιφέρειας

Διακίνηση και Διανομή μέσω ΣΗΔΕ  ΙΡΙΔΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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