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Προς : Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με τις διατάξεις της παρ.2 του αρθρ.206 του ν.3584/07 επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου
αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση
των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε
περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και
μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007
δεν υπάγεται στην έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 ούτε στα κριτήρια και τη διαδικασία του ν.
2190/1994. (παρ.2 άρθρο 94 Ν.4483/17) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017)
Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέροιας προβλέπονται συνολικά τριακόσιες είκοσι (320) θέσεις
προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων.
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Εθελοντισμού, Ποιότητας Ζωής και Ζωϊκής
Παραγωγής-Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, με το από 6-6-2019 έγγραφό του, αιτείται
την πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου. Συγκεκριμένα το υπηρεσιακό σημείωμα έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του σχετικού (1) νόμου, ορίζεται μεταξύ άλλων «οι δήμοι υποχρεούνται να
μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το παρόν
άρθρο, …, για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι Δήμοι,.., ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά
κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, …, υπό την εποπτεία των Δήμων μπορούν να ιδρυθούν
και να λειτουργούν καταφύγια ή κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς που διαθέτουν το κατάλληλο
κτηνιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον ένα κτηνίατρο ανά 50 ζώα, …, για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς συγκροτούνται συνεργεία περισυλλογής ,…, τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για το έργο τους ως προς
τις επιτρεπόμενους μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων αυτών από Κτηνίατρο της αρμόδιας
υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου, …, σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου πενταμελής επιτροπή
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στην επιτροπή συμμετέχουν ένας
κτηνίατρος που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι κατά προτίμηση ο υπεύθυνος του προγράμματος
Διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς»,
ενώ στο άρθρο 22 του σχετικού (1) ορίζει «εντός διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
δημιουργούνται και λειτουργούν σε κάθε Δήμο καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Σε συνέχεια των παραπάνω ο Δήμος Βέροιας προέβη σε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με την ειδικότητα
του Κτηνιάτρου και ακολούθως εξέδωσε τις σχετικές (2) και (3) αδειοδοτήσεις, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του
με την κείμενη νομοθεσία.
Σήμερα ωστόσο ο υπάλληλος του Δήμου με την ειδικότητα του Δημοτικού Κτηνίατρου θα απουσιάσει για
μεγάλο χρονικό διάστημα με γονική άδεια ανατροφής τέκνου με αποτέλεσμα να προκύψει η άμεση ανάγκη
αντικατάστασης αυτού με υπάλληλο ειδικότητας κτηνιάτρου, ο οποίος θα προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου
χρόνου που θα διαρκέσει όσο χρόνο θα απουσιάσει με γονική άδεια ο μόνιμος κτηνίατρος του Δήμου.
Η ανάγκη της άμεσης πρόσληψης προσωπικού με την ειδικότητα κτηνιάτρου κρίνεται επείγουσα και
απαραίτητη για να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων του Δήμου μας ήτοι του
Δημοτικού Κτηνιατρείου και καταφυγίου, για την διασφάλιση της υγείας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που
σήμερα φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Βέροιας, για την εξασφάλιση της Δημόσιας υγείας των
Δημοτών με την συνέχιση του προγράμματος εμβολιασμού και αποπαρασίτωσης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και τέλος με την περισυλλογή και έλεγχο ως λυσύποπτων των επικίνδυνων ή επιθετικών ζώων
συντροφιάς.»

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας προβλέπεται μία μόνο θέση κλάδου ΠΕ
Κτηνιάτρων, την οποία καταλαμβάνει ο μόνιμος υπάλληλος Γεώργιος Φλώρος του Ιωάννη κλάδου ΠΕ
Κτηνιάτρων με βαθμό Δ΄, ενώ δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας υπάλληλος του
κλάδου ή της ειδικότητας αυτής.
Στον παραπάνω υπάλληλο με την αριθ. 13727/6-6-2019 απόφασή μας χορηγήθηκε άδεια
ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών από τις 10-6-2019 έως τις 9-3-2020, κατόπιν σχετικής αίτησής
του.
Ο Δήμος μας με το αριθ.14329/12-6-2019 έγγραφό του αιτήθηκε τη σύμφωνη γνώμη της
Επιτροπής του αρθ.28 παρ.4 του ν.2190/94, για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη ενός υπαλλήλου με σχέση
Ι.Δ.Ο.Χ. Κατηγορίας/Ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας του
μοναδικού στον εν λόγω κλάδο μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας,(άδειας ανατροφής τέκνου), λόγω
της αναστολής προσλήψεων (Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019)
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, η εν λόγω επιτροπή εξέδωσε την αριθ.ΓΝ100/2019
γνωμοδότηση για την κατ’εξαίρεση κίνηση, συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης
ενός υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με σχέση ΙΔΟΧ..
Σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στον προϋπολογισμό του
Δήμου μας τρέχοντος έτους και στους ΚΑ 10/6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές» και ΚΑ
10/6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» υπάρχουν γραμμένες πιστώσεις,
οι οποίες πρόκειται να διατεθούν για τη μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση
ή μη πρόσληψης ενός υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου μέχρι 9-3-2020 (ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας άδειας ανατροφής στον
μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Βέροιας)
Ο Δήμαρχος
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