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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ" 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

 
 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ : 101  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

1 
8162/11-6-2020 

 
Σ249121 

Δεν έχει ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου 
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η 
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – 
υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων 
Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 
& 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να 
είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 
επόμενου έτους από την έκδοσή της, 

σύμφωνα με την ανακοίνωση. 

 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ : 102  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ Σχολικών Ψυχολόγων 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

1 7652/3-6-2020 ΑΝ126978 

Δεν έχει εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 
σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
σχολικής / ή  και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση. 

2 7738/4-6-2020 ΑΒ590347 

Δεν έχει εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 
σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
σχολικής / ή  και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση. 

ΑΔΑ: Ω88ΦΩ16-ΡΘΨ



3 7995/10-6-2020 ΑΒ285001 

Δεν έχει εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 
σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
σχολικής / ή  και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση. 

4 8080/11-6-2020 ΑΖ584893 

Δεν έχει εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 
σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
σχολικής / ή  και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση. 

5 8105/11-6-2020 ΑΚ012355 

Δεν έχει εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 
σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
σχολικής / ή  και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση. 

6 8120/11-6-2020 ΑΖ637339 

Δεν έχει εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 
σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
σχολικής / ή  και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση. 

7 8139/11-6-2020 ΑΚ805409 

Δεν έχει εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 
σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
σχολικής / ή  και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση. 

8 8147/11-6-2020 ΑΒ260416 

Δεν έχει εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 
σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
σχολικής / ή  και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση. 

9 8163/11-6-2020 ΑΜ168568 

Δεν έχει το προβλεπόμενο στην ανακοίνωση 
πτυχίο ή δίπλωμα και άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι 
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

10 8169/11-6-2020 - 

Δεν έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος του Ψυχολόγου, όπως 
προβλέπεται στην ανακοίνωση και δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας. 

11 8171/11-6-2020 ΑΕ048089 

Δεν έχει εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 
σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
σχολικής / ή  και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση. 

12 8170/11-6-2020 ΑΟ134070 

Δεν έχει εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 
σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
σχολικής / ή  και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση. 

13 8174/11-6-2020 ΑΙ173285 

Δεν έχει εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 
σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
σχολικής / ή  και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση. 

 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ : 103  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

1 7739/4-6-2020 ΑΜ739186 

Δεν έχει επικυρωμένο αντίγραφο 
πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης χειρισμού 
Η/Υ από δικηγόρο (όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα σελ. 34 της Ανακοίνωσης) 

2 7896/9-6-2020 ΑΒ650396 
Δεν έχει επικυρωμένο αντίγραφο ECDL από 
δικηγόρο (όπως ορίζεται στο Παράρτημα σελ. 
34 της Ανακοίνωσης) 

ΑΔΑ: Ω88ΦΩ16-ΡΘΨ



3 8077/11-6-2020 ΑΚ009648 
Δεν έχει το προβλεπόμενο στην ανακοίνωση 
πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 

4 8151/11-6-2020 ΑΟ688057 

Δεν έχει το προβλεπόμενο στην ανακοίνωση 
πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 
πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης χειρισμού 
Η/Υ 

5 8167/11-6-2020 ΑΜ645032 
Δεν έχει συμπληρωμένη αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5. 

6 8414/15-6-2020 ΑΙ644526 
Δεν έχει το προβλεπόμενο στην ανακοίνωση 
πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 

7 8175/11-6-2020 ΑΕ099561 
Δεν έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση. 

 
 

 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 
 

    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ 

ΑΔΑ: Ω88ΦΩ16-ΡΘΨ
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