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1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

υπ' αριθμ. ΠΨΕΕ 03/22 
 

Προς τους Δυνητικά Ωφελούμενους για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια του έργου 

«Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης εργαζομένων»  
 
 

Συνοπτικά Στοιχεία Έργου 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
«Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης εργαζομένων» 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΨΕΕ 03/22 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 
(Δ/νση: Δεινοστράτους 95-97 ΤΚ 11743 ΑΘΗΝΑ) 
www.xenioszeus.org.gr    

ΦΟΡΕIΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ (με δυνατότητα ανανέωσης) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες  
( υπολογιζόμενες ημερολογιακά). 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ https://application.scag.gr/ 

 

 

 

Η ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς» 
 

 

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) 
ατόμων για την υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης εργαζομένων» 
και συγκεκριμένα : 
 
 

 
 
 
 

https://application.scag.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

1 Κέντρο Ημέρας 
Αθήνα 

Ψυχολόγος 
«6 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης» 
3 

2 Κέντρο Ημέρας 
Αθήνα 

Κοινωνικός Λειτουργός 
«6 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης» 
2 

3 Κέντρο Ημέρας 
Αθήνα 

Διοικητικός 
«6 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης» 
1 

4 Κέντρο Ημέρας 
 

Αθήνα Ανθρωπιστικών Επιστημών 
 

«6 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης» 

1 

5 Κέντρο Ημέρας 
 

Αθήνα Ψυχίατρος 
 

«6 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης» 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών και  απαιτούμενα προσόντα 

 
1 

• Πτυχίο Ψυχολογίας 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 
2 

• Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ/ΤΕΙ 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

• Εγγραφή στον ΣΚΛΕ (Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος) 

 
3 

 

 

• Απολυτήριο Λυκείου   

 
4 

 

• Πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών 
 

 
5 

• Πτυχίο Ιατρικής  
• Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος 
• Άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας Ψυχιάτρου/ Παιδοψυχίατρου 
• Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Λοιπά προσόντα 

1 
• Προϋπηρεσία ως Ψυχολόγος από τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Λοιπά προσόντα 

 
2 

• Προϋπηρεσία ως Κοιν. Λειτουργός από τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 
3 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Προϋπηρεσία σε θέσεις διοικητικής/γραμματειακής υποστήριξης   
 

 
4 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 
5 

• Προϋπηρεσία ως Ψυχίατρος από τη λήψη της άδειας ασκήσεως  ιατρικού επαγγέλματος 
•  Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

 Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Γ.1 Εκπαίδευση* 
Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό  

100 50 50  

Γ.2 Εργασιακή εμπειρία  
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, συναφής με το αντικείμενο της 
πρόσκλησης: 

 

Μήνες εμπειρίας 1 έως 12 12 και άνω  

Μονάδες 15 30  

Γ.3 Συνέντευξη  Εύρος βαθμολογίας 0-200  

Γ.4 Γνώση χειρισμού Η/Υ 20  

 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

  

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 
δομές και δράσεις συναφείς με το αντικείμενο της πρόσκλησης  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

1,2,3,4,5 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη ειδικότητας / άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη 
διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής ο υποψήφιος καταθέτει βεβαίωση 
εργοδότη και αντίτυπο ατομικού λογαριασμού ασφάλισης(κατάσταση 
ενσήμων). 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  
 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο site του φορέα μας. 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικά και να την υποβάλουν 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), στη διεύθυνση: 
https://application.scag.gr/ (τηλ. επικοινωνίας: 210-9022010 εσωτ. 2, ώρες 10:00-12:30). Μετά το 
πέρας των 20 ημερών οι αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του φορέα μας 
www.xenioszeus.org.gr 

 
Κατάταξη υποψηφίων 
Αφού ο φορέας μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των 
κριτηρίων. 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο κριτήριο Γ.3, και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες 
μονάδες στο κριτήριο Γ.1, έπειτα στο Γ2  και Γ.4. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ 
των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 
 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο φορέας μας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας.  

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να 
αναγράψει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, κατατίθεται στη διεύθυνση www.scag.gr 


