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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                         

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)                                            

             

                                                                Σητεία 1-9-2022  

         Αριθμ. Πρωτ.:1835 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

για την υλοποίηση της Δράσης 

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και 

για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 

δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023 πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής». 

 «Περίοδος 2022-2023» 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικο-πολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας 

(Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)» 

 

         Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α΄), όπως αναριθμήθηκε με 

την παρ.3του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του αρ.30 

του ν. 4314/14. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 σε συνδυασμό με το άρθρο 186 του 

ν.4635/2019, εξακολουθούν να εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006 και ως εκ τούτου από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού οι  Συμβάσεις μίσθωσης έργου (άρθ.30 ν.4314/2014) στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

4. Την  αρ. πρωτ. 10945/2-8-2022 (ΑΔΑ:Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ)     Ανακοίνωση- 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ, για την υλοποίηση των πράξεων 

στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 

προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, 

εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 

2022-2023 πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 

5. Την με αριθμό 67/21-7-2022  απόφαση του ΔΣ περί    έγκρισης συμμετοχής του 

ΔΟΚΑΣ  στην  ως άνω πρόσκληση    της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε 
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6. Την ένταξη του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας 

(Δ.Ο.Κ.Α.Σ.), Νομός: Λασιθίου, Περιφέρεια: Κρήτης,  στο Μητρώο Φορέων /Δομών 

2022 -2023  και των τριών δομών που λειτουργεί:  Βρεφικός –Παιδικός Σταθμός 

«ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ», Παιδικός Σταθμός «ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ» και Παιδικός Σταθμός 

Παλαικάστρου, κατόπιν της  Ανακοίνωσης– Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ΑΕ,  προς τους φορείς 

7. Την υπ΄αριθμ. 80/2022 (Α.Δ.Α : Ψ50ΤΟΚΒ3-95Π)    απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικο-πολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας με 

θέμα: «έγκριση πρόσληψης ενός ΠΕ Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης Έργου, για τη 

λειτουργία των βρεφικών-Παιδικών Σταθμών του ΔΟΚΑΣ, που εντάσσονται στο 

πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 

προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, 

εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 

2022-2023 πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 

 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1799/30-8-2022    βεβαίωση της οικονομικής  του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. περί 

ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 

προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης. 

9. Την αρ. πρωτ. 7364/7-2-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και 

ΝΠΙΔ αυτών ( σύμφωνα με την οποία οι προσλήψεις προσωπικού στο πρόγραμμα 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» εξαιρούνται του 

προγραμματισμού προσλήψεων). 

10. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος 

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση 

καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με 

αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023 πρώην 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΑΣ ( ΦΕΚ 2399/7-6-2021 Τ. Β΄) 

     

                                        Ανακοινώνει  

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά  ενός (1) ατόμου,  για την κάλυψη αναγκών των 

Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών του ΔΟΚΑΣ Δήμου Σητείας, που εδρεύει στη Σητεία, με 

αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: « Ιατρική παρακολούθηση βρεφών και νηπίων, εποπτεία της 

Υγιεινής των χώρων του εμβολιασμού των παιδιών σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα εμβολιασμού, 

καθώς και του εβδομαδιαίου διαιτολογίου των βρεφών και νηπίων, σε συνδυασμό με την 

συστηματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη και καθοδήγηση των παιδαγωγών, αλλά 

και των γονέων των βρεφών και νηπίων », συνολικής διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών, για την 

υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 

εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με 

αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023 πρώην «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικο-

πολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)», που εδρεύει στη Σητεία Ν. Λασιθίου και 

συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
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(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

100 

Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 

(Για τη στελέχωση των  

ενταγμένων στη Δράση 

δομών  

«Βρεφικός- Παιδικός 

Σταθμός 

ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ» 

 «Παιδικός Σταθμός 

ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ» 

«Παιδικός Σταθμός 

Παλαικάστρου») 

    Σητεία 

 

(Ν.Λασιθίου) 

**ΠΕ  

Παιδιάτρων 

*Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

 31-07-2023. 

. 

1 

 

*Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να  έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

**Να  μην έχουν κώλυμα  κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση), 

***Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα έκδοσης Δελτίου παροχής υπηρεσιών . 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ή βεβαίωση εκδιδόμενη από 

αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος. 

 γ)Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδίατρου . 

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 

   Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 25 έως 65 ετών.  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1Αίτηση.  

2. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού 

κώδικα.  

4. Αντίγραφο πτυχίου.  

5. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.  

6. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.  

7. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.  

8. Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης 

του Ιατρικού επαγγέλματος, μετά την λήψη τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 στοιχεία και τα όρια ηλικίας της παρ.1 του άρθρου 39 

του ως άνω νόμου, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της 

περιφερειακής ενότητας Ν. Λασιθίου. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή 

εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης, θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στους Βρεφικούς 

Παιδικούς Σταθμούς   και στον διαδικτυακό τόπο info@sitia.gr ,αυτής καθώς και στο  Δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου Σητείας. Επιπλέον, θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν μαζί με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως κατόπιν προγραμματισμένου 

ραντεβού, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 

ακόλουθη διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 11 στη Σητεία, απευθύνοντάς την στον Δημοτικό 

Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) υπόψη κας Ρασούλη 

Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας:2843023775).  

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και 

στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 

υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

(ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο 

νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή 

υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη 

συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό 

ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να 

ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα 

προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η 

ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το 

δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 

αίτησης προς το Φορέα. 

mailto:info@sitia.gr
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Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής 

της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζομένων ημερολογιακά) 

και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 

εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας καθώς 

και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 

ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη 

εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει, βάσει των 

κριτηρίων του νόμου  στους πίνακες  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Οι πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων θα αναρτηθούν,  στο κατάστημα των 

γραφείων μας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης 

(σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) 

υπαλλήλους της υπηρεσίας. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται σε πίνακα απορριπτέων εμφανίζονται 

χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους  δεδομένων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους 

αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.  

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 

σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
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