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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 Πρ/νος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού, με το από 12-3-2020 έγγραφό
του, αιτείται την πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου με σχέση ΙΔΟΧ. Συγκεκριμένα το υπηρεσιακό
σημείωμα έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 18596/31-7-2019 Απόφαση Δημάρχου ο Δήμος Βέροιας προέβη στην κατ’ εξαίρεση
πρόσληψη υπάλληλου με την ειδικότητα Κτηνιάτρου έως 9/3/2020, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λόγω
της χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου (9) εννέα μηνών του μόνιμου υπαλλήλου ο οποίος καταλαμβάνει την
μοναδική θέση Κτηνιάτρου που προβλέπεται στον ΟΕΥ του Δήμου μας.
Σήμερα με σχετική απόφαση, χορηγήθηκε στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας με ειδικότητα Κτηνιάτρου, νέα
άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών από 10/3/2020 έως 9/6/2020 με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η εκ
νέου πρόσληψη υπαλλήλου με την ειδικότητα Κτηνιάτρου με σκοπό την συνέχιση της εύρυθμης

και

απρόσκοπτης λειτουργίας του Δημοτικού Κτηνιατρείου και Καταφυγίου.»

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, και στη συνέχεια με την
αριθ.5279/6-3-2020 απόφασή μας του χορηγήθηκε επιπλέον άδεια τριών μηνών άνευ αποδοχών για
την ανατροφή του τέκνου του από 10-3-2020 έως 9-6-2020.
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 9-6-2020 (ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας άδειας ανατροφής στον
μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Βέροιας) προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη
λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου και Καταφυγίου
Ο Δήμαρχος
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