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 1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

υπ' αριθμ. ΓΥΚ 07/22 
 

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

 «Εξωνοσοκομειακή υποστήριξη ψυχικής υγείας σε παιδιά και οικογένειες με χρόνιες ασθένειες» 
 

Συνοπτικά Στοιχεία Έργου 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 
«Εξωνοσοκομειακή υποστήριξη ψυχικής υγείας σε παιδιά και 
οικογένειες με χρόνιες ασθένειες» 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΥΚ 07/22 

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 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  
( υπολογιζόμενες ημερολογιακά). 

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

 
     Η ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς» 

      Aνακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) 
ατόμων για την υλοποίηση του έργου «Εξωνοσοκομειακή υποστήριξη ψυχικής υγείας σε παιδιά και 
οικογένειες με χρόνιες ασθένειες»  
 
Σκοπός, είναι η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων που νοσούν από νεοπλασματικές 
νόσους, άλλες σπάνιες και απειλητικές για τη ζωή νόσους ή ψυχικές διαταραχές και των οικογενειών 
τους. Η ψυχολογική στήριξη θα προσφέρεται δωρεάν μέσω ατομικών συνεδριών, συνεδριών 
συμβουλευτικής γονέων ή κοινών συνεδριών με τη συμμετοχή των παιδιών και των γονέων τους. Η 
Δομή  θα αναλαμβάνει επίσης, την εποπτεία φοιτητών Ψυχολογίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησής τους, καθώς επίσης και την υλοποίηση 
ερευνητικών έργων σχετικά με θέματα ψυχολογικής φύσης που συνδέονται με την εμπειρία μίας 
χρόνιας σωματικής ή/ και ψυχικής νόσου κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.   
 
Συγκεκριμένα : 
 
 

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

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

 
Απασχόληση 

Αριθμός 
ατόμων 

1 
Γραφείο 

Υποστήριξης 
Χανίων 

Νομός 
Χανίων Ψυχολόγος 

«6 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης» 

 
Πλήρης 1 

2 
Γραφείο 

Υποστήριξης 
Χανίων 

Νομός 
Χανίων 

Γενικών 
Καθηκόντων  

«6 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης» 

 
Πλήρης 1 

3 
Γραφείο 

Υποστήριξης 
Χανίων 

Νομός 
Χανίων Διοικητικός 

«6 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης» 

Πλήρης 
1 

4 
Γραφείο 

Υποστήριξης 
Ρεθύμνου 

Νομός 
Ρεθύμνης Ψυχολόγος 

«6 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης» 

 
Πλήρης 1 

5 
Γραφείο 

Υποστήριξης 
Ρεθύμνου 

 
Νομός 

Ρεθύμνης 

Γενικών 
Καθηκόντων  

 
«6 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης» 

 
Ημιαπασχόληση 1 

6 
Γραφείο 

Υποστήριξης 
Ρεθύμνου 

 
Νομός 

Ρεθύμνης 
Ψυχολόγος 

 
«6 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης» 

 
Ημιαπασχόληση 1 

7 

Γραφείο 
Υποστήριξης 

 Αγίου 
Νικολάου 

 
Νομός 

Λασιθίου 
Ψυχολόγος 

 
«6 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης» 

 
Ημιαπασχόληση 

1 

8 

Γραφείο 
Υποστήριξης 

 Αγίου 
Νικολάου 

 
Νομός 

Λασιθίου 
Γενικών 

Καθηκόντων  

 
«6 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης» 

 
Ημιαπασχόληση 

1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών και  απαιτούμενα προσόντα 

1,4,6,7 

• Πτυχίο Ψυχολογίας 

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία Υγείας ή Συμβουλευτική 
Ψυχολογία 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου  

• Τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία στην ψυχοκοινωνική στήριξη κλινικών πληθυσμών παιδιών και 
εφήβων. Σημαντικό μέρος της προϋπηρεσίας πρέπει να αφορά παιδιά και εφήβους με νεοπλασματική 
νόσο. 

 
 

2,5,8 

• Εντοπιότητα (κάτοικος Αγίου Νικολάου/Ρεθύμνου/Χανίων για το αντίστοιχο παράρτημα) 

• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής γλώσσας (σε γραπτό και  προφορικό λόγο) 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ - MS Office 

• Οργανωτικότητα, συνέπεια, επαγγελματική εμφάνιση, εχεμύθεια, δημιουργικότητα και ευχάριστη 
προσωπικότητα. 

• Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Θα προτιμηθούν όσοι υποψήφιοι  διαθέτουν δικό τους 
αυτοκίνητο.  
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• Εντοπιότητα (κάτοικος Αγίου Νικολάου/Ρεθύμνου/Χανίων για το αντίστοιχο παράρτημα) 

• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής γλώσσας (σε γραπτό και  προφορικό λόγο) 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ - MS Office 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών και  απαιτούμενα προσόντα 

• Οργανωτικότητα, συνέπεια, επαγγελματική εμφάνιση, εχεμύθεια, δημιουργικότητα και ευχάριστη 
προσωπικότητα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Λοιπά προσόντα 

1,4,6,7 • Ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη εκπαίδευση σε κάποια εμπειρικά τεκμηριωμένη προσέγγιση ψυχοθεραπείας 
(π.χ. Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική, Συστημική, Αποδοχής και Δέσμευσης) 

• Εκπαίδευση στη χορήγηση και βαθμολόγηση ψυχομετρικών εργαλείων (αυτοαναφορές, κλινικές 
συνεντεύξεις) για τη διερεύνηση της κατάστασης της ψυχικής υγείας και προσωπικότητας παιδιών, 
εφήβων και ενηλίκων  

• Εμπειρία στη συμβουλευτική γονέων παιδιών και εφήβων με χρόνιες σωματικές και ψυχικές νόσους 

• Ερευνητική εμπειρία που να τεκμηριώνεται από συμβάσεις σε ερευνητικά έργα ή/και δημοσιεύσεις σε 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 

• Καλές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 

• Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή 

• Δίπλωμα οδήγησης  

 
 

2,5,8 

• Εργασιακή εμπειρία σε συναφείς θέσεις 

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στον τομέα των Μ.Κ.Ο.  

• Εθελοντική εργασία στον τομέα των Μ.Κ.Ο. 

• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, νομίμως αναγνωρισμένο. Θα προτιμηθεί πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού. 

• Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων  

• Υψηλό επίπεδο ευθύνης και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  

• Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του 
Οργανισμού 

•  Ικανότητα ποιοτικής εργασίας υπό πίεση 

• Άριστη ικανότητα ομαδικής εργασίας 

•  Υψηλό επίπεδο διακριτικότητας και ικανότητα χειρισμού εμπιστευτικών θεμάτων. 

• Ενδιαφέρον για εργασία με παιδιά και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμών  
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• Προϋπηρεσία σε θέσεις διοικητικής/γραμματειακής υποστήριξης 

• Εθελοντική εργασία στον τομέα των Μ.Κ.Ο. 

• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, νομίμως αναγνωρισμένο.  

• Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων  

• Υψηλό επίπεδο ευθύνης και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  

• Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του 
Οργανισμού 

•  Ικανότητα ποιοτικής εργασίας υπό πίεση 

• Άριστη ικανότητα ομαδικής εργασίας 

•  Υψηλό επίπεδο διακριτικότητας και ικανότητα χειρισμού εμπιστευτικών θεμάτων. 

• Ενδιαφέρον για εργασία με παιδιά και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμών  

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 55 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα ή να έχουν πρόθεση μετακίνησης στους Νομούς 
Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.  
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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 30  

Γ.2 Εργασιακή εμπειρία  
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, συναφής με το 
αντικείμενο της πρόσκλησης: 10 μονάδες 
ανά έτος εμπειρίας και έως 6 έτη) 

 

Έτη εμπειρίας 1 2 3 4 5 
 

6 και άνω 
  

 

Μονάδες 10 20 30 40 50 
 

60 
   

 

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, ή με εθελοντική εμπειρία, η οποία θα 
αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του επιστημονικά υπευθύνου της δομής με περιγραφή στο χρόνο 
και το είδος των υπηρεσιών που παρείχε.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

1,4,6,7 

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) ή σχετική βεβαίωση που περιγράφεται παραπάνω. 

2,3,5,8 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής ο υποψήφιος καταθέτει βεβαίωση 
εργοδότη και αντίτυπο ατομικού λογαριασμού ασφάλισης(κατάσταση 
ενσήμων) ή σχετική βεβαίωση που περιγράφεται παραπάνω 

 

 
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.  
 
 
 



1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   5 

S/N: SCA-20211130-01  Rev:01/30-11-2021 

 

 
 
 

 

 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

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

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 
(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)., ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: 
https://application.scag.gr/ (τηλ. επικοινωνίας: 210-9022010 εσωτ. 2). Μετά το πέρας των 10 
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 στα 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 


