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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

     Με την υπ’ αριθ. 46/25-2-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Βέροιας 
εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (Κτηνιάτρου) με κάλυψη 
της δαπάνης από τους ΚΑΠ.(Αριθ. πρωτ. 1380/5-3-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βέροιας Ν. Ημαθίας, (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του  φορέα)».
       Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-7-2020 Απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ.33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α) όπως ισχύει,  εγκρίθηκε για τον Δήμο Βέροιας η πρόσληψη ενός  (1) ατόμου 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 45689/20-7-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
  
    Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθ. 13780/30-7-2020 ανακοίνωση του Δήμου μας (ΣΟΧ 2/2020) 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού 
αριθμού 1 ατόμου (ΠΕ Κτηνιάτρων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Δήμου 
Βέροιας όπως αυτή ελέγχθηκε από το ΑΣΕΠ, δημοσιεύθηκε σε 2 τοπικές  εφημερίδες & 
αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας.
  Στον  με  αριθ. 16808/28-8-2020, (ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων με ΑΔΑ: Ω809Ω9Ο-ΖΚ8), 
σχετικό πίνακα επιλογής-κατάταξης υποψηφίων που  καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις κατατάχθηκαν δύο υποψήφιες οι οποίες κατέθεσαν υπεύθυνες δηλώσεις μη αποδοχής της 
θέσης, με αποτέλεσμα,  η θέση να μην καλυφθεί.
      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 λυσσύποπτων των επικίνδυνων ή επιθετικών ζώων συντροφιάς.»

   Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14962/4-8-2020 Βεβαίωση του Διευθυντή Οικονομικών του 
Δήμου Βέροιας, υπάρχει εγγεγραμμένη στον πρ/σμό του Δήμου μας σχετική πίστωση για το τρέχον 
έτος και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στον πρ/σμό του  επόμενου έτους.
       Προκειμένου να καλυφθεί η μία (1) θέση ΠΕ Κτηνιάτρων για την οποία δεν βρέθηκε 
υποψήφιος και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση  που είχε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας σε 
τηλεφωνική επικοινωνία με το ΑΣΕΠ, θα πρέπει να προβούμε στην έκδοση νέας ανακοίνωσης 
ύστερα από νέα σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 



       Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την 
έγκριση ή μη έκδοσης νέας ανακοίνωσης για την κάλυψη της μίας (1) θέσης ΠΕ Κτηνιάτρων, με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την 
αντιμετώπιση αυξημένων πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Δήμου μας (Δημοτικού Κτηνιατρείου). 

                             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                         
                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 

   

 


