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ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 α.Μη προσκόµιση ταυτότητας 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 
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ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1 199629/15-07-2022

είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου 

έτους από την έκδοσή της.                                             

β. Μη προσκόµιση αποδεικτικού καλής γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.

γ.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

2 200282/18-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

3 200280/18-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

4 200278/18-07-2022

 α.Μη προσκόµιση ταυτότητας 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.                                             

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

5 203214/20-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

6 202905/20-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 6 202905/20-07-2022 ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

ΑΔΑ: ΨΕΨ6Ω6Μ-ΘΞΕ



7 203418/20-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

8 201629/19-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

9 202903/20-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

10 204375/21-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

11 204345/21-07-2022

α. Μη προσκόµιση αποδεικτικού καλής γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                      

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

12 204396/21-07-2022

α. Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                      

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

13 204410/21-07-2022

α. Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                      

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

14 204404/21-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

15 212771/29-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

16 212673/29-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

17 211251/28-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

ΑΔΑ: ΨΕΨ6Ω6Μ-ΘΞΕ



18 211252/28-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

19 211163/28-07-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.  

20 211047/28-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

21 211246/28-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

22 211240/28-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

23 211016/28-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

24 211180/28-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

25 210000/27-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

26 210392/27-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

ΑΔΑ: ΨΕΨ6Ω6Μ-ΘΞΕ



27 210401/27-07-2022

 α.Μη προσκόµιση ταυτότητας 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.                                             

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.                                                                  

γ. Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.  

28 210409/27-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

29 210413/27-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

30 210417/27-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

31 210427/27-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

32 210431/27-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

33 210438/27-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

34 210441/27-07-2022

α.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.                                                                  

β.  Μη προσκόµιση αποδεικτικού καλής γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.

ΑΔΑ: ΨΕΨ6Ω6Μ-ΘΞΕ



35 210396/27-07-2022

Μη προσκόµιση ταυτότητας 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

36 210038/27-07-2022
Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας

37 210042/27-07-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.  

38 210046/27-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

39  208000/26-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 39  208000/26-07-2022 ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

40 208003/26-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

41 208006/28-07-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.                                                              

γ. Μη προσκόµιση ταυτότητας 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.   

42 208007/26-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

43 208011/26-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

ΑΔΑ: ΨΕΨ6Ω6Μ-ΘΞΕ



44 208014/26-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

45 207996/26-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

46 207986/26-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

47 208163/26-07-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.                                                                

γ. Μη προσκόµιση ταυτότητας 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 (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.   

48 207999/26-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

49 208442/26-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

50 208441/26-07-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.  

51 208438/26-07-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.  

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

52 208395/26-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

ΑΔΑ: ΨΕΨ6Ω6Μ-ΘΞΕ



53 208398/26-07-2022

α.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.                                                           

β.Μη προσκόµιση ταυτότητας 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.   

54 209004/25-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

55 207080/25-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

56 207082/25-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

57 206855/25-07-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.  

58 206084/22-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

59 206563/25-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

60 206850/25-07-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.  

61 206541/25-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 61 206541/25-07-2022 ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.
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62 206555/25-07-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.  

63 205249/22-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

64 205250/22-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

65 205252/22-07-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.  

α.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

66 205247/22-07-2022

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.                                                                                

β. Μη προσκόµιση αποδεικτικού καλής γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                     

67 205375/22-07-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.  

68 205378/22-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

69 205834/22-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

70 205832/22-07-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.
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71 214494/01-08-2022

α.Μη προσκόµιση µετάφρασης  του τίτλου γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.                                                              

β.Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  

στη ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.  

72 214414/01-08-2022

Μη απόδειξη  εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους  στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συµβουλευτική γυναικών 

θυµάτων βίας.

73 215643/02-08-2022 Εκπρόθεσµη αίτηση.

                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ              

                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΔΑ: ΨΕΨ6Ω6Μ-ΘΞΕ
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