
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 

Υποψήφιου

Barcode Ημερομηνία 

Οριστικής 

Καταχώρησης

Ειδικότητα ID Θέσης Κωδικός 

Θέσης

ΥΠΕ Φορέας Ονομασία Θέσης Αριθμός 

Θέσεων

Εξειδίκευ

ση/Ειδικ

ή 

Εμπειρία

Αγροτικό Σειρά 

Προτίμησης

Έλεγχος Τύπου Α 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

(ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ή ΜΗ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 

υποψηφιότητα)

Μόρια 

Πίνακα 2- 

Τύπου Β              

Σύνολο 

στηλών (1-

14)          (1)

Μόρια υποχρεωτικής 

υπηρεσίας υπαίθρου ή σε 

νησιωτικές περιοχές και στις 

άγονες ή προβληματικές 

περιοχές, υπολογίζεται στο 

πενταπλό (μόνο για όσους 

εμπίπτουν στις διατάξεις της 

παρ. 4 του άρθρου 22 του 

ν. 4208/2013 ΦΕΚ 252Α, 

όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει)                 Στήλη (1)

Μόρια 

Ιδιωτικού 

Ιατρείου/Εργασ

τηρίου   Στήλη 

(2)

Μόρια 

Ιδιωτικής 

Κλινικής ως 

συνεργάτης (με 

ή χωρίς 

σύμβαση με 

φορέα 

κοιν.ασφάλισης

)  Στήλη (3)

Μόρια 

Ιδιωτικής 

Κλινικής με 

έμμισθη θέση 

ή υπεύθυνος 

τμήματος 

Στήλη (4)

Μόρια 

Δημόσιας 

δομής Π.Φ.Υ  

Στήλη (5)

Μόρια σε 

νοσοκομείο 

του ΙΚΑ ή σε 

οποιονδήποτε 

ασφαλιστικό 

φορέα Στήλη 

(6)

Μόρια σε 

Δημόσιο 

Νοσοκομείο ως 

Παν/κός 

υπότροφος με 

σύμβαση 

πλήρους 

απασχόλησης 

Στήλη (7)

Μόρια σε 

Δημόσιο 

Νοσοκομείο ως 

παρατασιακός 

ειδικευόμενος 

με τίτλο 

ειδικότητας 

Στήλη (8)

Μόρια σε 

Δημόσιο 

νοσοκομείο με 

δελτίο παροχής 

υπηρεσιών 

Στήλη (9)

Μόρια ως 

Ιατρός ΕΣΥ ή 

μέλος ΔΕΠ ή 

επικουρικός ή 

ως 

εξειδικευόμενο

ς σε ΜΕΘ, 

ΜΕΝ, ΜΕΘ 

παίδων και 

Λοιμωξιολογία 

ή ιατρός του 

ΚΕΕΛΠΝΟ σε 

Δημόσιο 

νοσοκομείο 

Μόρια σε 

Νοσοκομείο 

εξωτερικού 

πλην Ευρώπης, 

Β.Αμερικής, 

Ωκεανίας,Ιαπων

ίας με έμμισθη 

θέση ή 

υποτροφία.          

Στήλη (11)

Μόρια όταν η 

προϋπηρεσία 

αφορά σε 

υπηρεσία 

υπαίθρου 

ειδικευμένων 

ιατρών επί 

θητεία, σε 

νησιωτικές 

περιοχές και 

στις άγονες ή 

προβληματικές 

περιοχές, 

υπολογίζεται 

Μόρια ως 

Επικουρικός 

ιατρός σε 

Δημόσια δομή 

Π.Φ.Υ σε 

άγονες, 

νησιωτικές, 

προβληματικές 

ή 

απομακρυσμέν

ες περιοχές, 

υπολογίζεται 

εις διπλούν.              

Στήλη (13)

Μόρια ως 

Επικουρικός 

ιατρός σε 

Δημόσιο 

νοσοκομείο 

στην Ελλάδα σε 

άγονες, 

νησιωτικές, 

προβληματικές 

ή 

απομακρυσμέν

ες περιοχές, 

υπολογίζεται 

εις διπλούν.             

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ 

5πλάσιο αριθμό των 

προκηρυγμένων 

θέσεων / Μόρια 

Πίνακα 2- Τύπου Β 

Σύνολο στηλών (1-14)  

- Μέγιστος αριθμός 

500 μόρια (1)

Μόρια 

Πίνακα 4- 

Επιστημονικ

ό Έργο.                                          

Σύνολο 

στηλών (33 - 

47)    (3)

Μόρια για 

Ανακοινώσει

ς σε 

ελληνικό ή 

του 

εξωτερικού  

(μη διεθνές) 

συνέδριο, 

ως πρώτο 

όνομα ή ως 

υπεύθυνος.  

Στήλη (33)

Μόρια για 

Δημοσιεύσει

ς σε μη 

αξιολογημέν

α περιοδικά 

ως πρώτο 

όνομα ή ως 

υπεύθυνος. 

Στήλη (34)

Μόρια για 

Ομιλίες σε 

συνέδρια 

στην Ελλάδα 

ή το 

εξωτερικό   

(μη διεθνή). 

Στήλη (35)

Μόρια για 

Ομιλίες σε 

διεθνή 

συνέδρια 

(στην 

Ελλάδα ή 

στο 

εξωτερικό).          

Στήλη (36)

Μόρια για 

Ανακοινώσει

ς σε διεθνή 

συνέδρια 

(στην 

Ελλάδα ή 

στο 

εξωτερικό ως 

δεύτερο, 

τρίτο κλπ. 

Όνομα) 

Στήλη (37)

Μόρια για 

Ανακοινώσει

ς σε διεθνή 

συνέδρια 

(στην 

Ελλάδα ή το 

εξωτερικό) 

ως πρώτο 

όνομα ή ως 

υπεύθυνος. 

Στήλη (38)

Μόρια για 

Δημοσιεύσει

ς σε 

αξιολογημέν

α περιοδικά 

ως δεύτερο, 

τρίτο κλπ. 

όνομα. 

Στήλη (39)

Μόρια για 

Δημοσιεύσει

ς σε 

αξιολογημέν

α περιοδικά 

ως πρώτο 

όνομα ή ως 

υπεύθυνος.  

Στήλη (40)

Μόρια για 

Δημοσιεύσει

ς σε 

περιοδικά με 

συντελεστή 

επιρροής >3 

ως δεύτερο,  

τρίτο κλπ 

όνομα.  

Στήλη (41)

Μόρια για 

Δημοσιεύσει

ς σε 

περιοδικά με 

συντελεστή 

επιρροής >3 

ως πρώτο 

όνομα ή ως 

υπεύθυνος. 

Στήλη (42)

Μόρια για 

Συμμετοχή 

σε 

ερευνητικά 

προγράμματ

α ή  

αξιολογητής 

σε έγκυρο 

περιοδικό.  

Στήλη (43)

Μόρια για 

Συγγραφή ή 

Συμμετοχή 

σε 

συγγραφή 

βιβλίων 

τομέα υγεία.  

Στήλη (44)

Μόρια για 

Μη συναφές 

μεταπτυχιακ

ό ή 

διδακτορικό 

ή 

πιστοποιημέ

νη 

επιμόρφωση 

στον τομέα 

υγείας.  

Στήλη (45)

Μετά από τον 

έλεγχο σύνολο 

στηλών (33-

45) Μέγιστος 

αριθμός 210 

μόρια

Μόρια 

για 

Μεταπτυχ

ιακό 

δίπλωμα 

συναφές. 

Στήλη 

(46)

Μόρια 

για 

Διδακτορι

κή 

διατριβή 

συναφής.

Στήλη 

(47)

Μετά από 

τον έλεγχο 

σύνολο 

στηλών (33-

45) Μέγιστος 

αριθμός 90 

μόρια

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ 

5πλάσιο αριθμό 

των 

προκηρυγμένων 

θέσεων / Μόρια 

Πίνακα 4- 

Επιστημονικό 

Έργο. Σύνολο 

στηλών (33 - 47) 

Μέγιστος 

αριθμός 300 

μόρια (3)

Μόρια 

Πίνακα 5- 

Εκπαιδευτικ

ή 

Δραστηριότ

ητα για 

Επιμελητές.                       

Σύνολο 

στηλών (48 - 

50)            

(4)

Μόρια 

συνεχιζόμεν

ης 

εκπαίδευση

ς  για 

επιμελητές.         

Στήλη (48)

Μόρια για 

Μετεκπαίδε

υση σε 

Κέντρο/Κέντ

ρα Ελλάδας 

ή εξωτερικού 

(Ευρώπης, Β. 

Αμερικής, 

Ωκεανίας, 

Ιαπωνίας) 

για 

επιμελητές, 

Στήλη (49)

Μόρια για 

θέσεις 

Ψυχιατρικής 

και 

Παιδοψυχιατ

ρικής 

βαθμολογού

νται και 

μεγάλης 

διάρκειας 

μετεκπαιδευ

τικά 

σεμινάρια 

Ελλάδας ή 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΓΙΑ ΤΟ 5πλάσιο αριθμό 

των προκηρυγμένων 

θέσεων / Μόρια 

Πίνακα 5- 

Εκπαιδευτική 

Δραστηριότητα για 

Επιμελητές. Σύνολο 

στηλών (48 - 50) 

Μέγιστος αριθμός 200 

μόρια (4)

Σύνολο Μορίων                  Για θέσεις 

επιμελητή Α και Β προκύπτουν από 

τις στήλες 1+3+4. Για θέσεις 

επιμελητή Α και Β με 

Εξειδίκευση/Ειδική Εμπειρία 

προκύπτουν από τις στήλες 2+3+4. 

Για θέσεις Δ/ντων προκύπτουν από 

τις στήλες 1+3+5+6. Για θέσεις Δ/ντων 

με Εξειδίκευση/Ειδική Εμπειρία 

προκύπτουν από τις στήλες  2+3+5+6.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ 5πλάσιο 

αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων 

/Σύνολο Μορίων                                Για 

θέσεις επιμελητή Α και Β προκύπτουν από 

τις στήλες 1+3+4. Για θέσεις επιμελητή Α 

και Β με Εξειδίκευση/Ειδική Εμπειρία 

προκύπτουν από τις στήλες 2+3+4. Για 

θέσεις Δ/ντων προκύπτουν από τις στήλες 

1+3+5+6. Για θέσεις Δ/ντων με 

Εξειδίκευση/Ειδική Εμπειρία προκύπτουν 

από τις στήλες  2+3+5+6.

Σειρά 

κατάταξης

12/4251
1275212

26879
06/10/2020

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ-

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
938 1.38 1η  Υ.ΠΕ. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' - 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

1 ΟΧΙ ΝΑΙ 1 ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ 126,9 10 0 46,75 33 89,75 250 4,5 0,75 3 1,25 27,5 6 44 22 40,5 10,5 10 10 180 70 70 250 50 40 40 426,9 379,75 1


