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Έλεγχος Τύπου Α 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩ

Ν (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 

Ιδιωτικο

ύ 

Ιατρείο

υ/Εργα

στηρίου   

Στήλη 

(2)

Μόρια 

Ιδιωτικής 

Κλινικής ως 

συνεργάτης 

(με ή χωρίς 

σύμβαση 

με φορέα 

κοιν.ασφάλ

ισης)  

Στήλη (3)

Μόρια 

Ιδιωτικής 

Κλινικής 

με 

έμμισθη 

θέση ή 

υπεύθυνο

ς 

τμήματος 

Στήλη (4)

Μόρια 

Δημόσι

ας 

δομής 

Π.Φ.Υ  

Στήλη 

(5)

Μόρια σε 

νοσοκομεί

ο του ΙΚΑ ή 

σε 

οποιονδήπ

οτε 

ασφαλιστι

κό φορέα 

Στήλη (6)

Μόρια σε 

Δημόσιο 

Νοσοκομείο 

ως Παν/κός 

υπότροφος 

με σύμβαση 

πλήρους 

απασχόλησ

ης Στήλη (7)

Μόρια σε 

Δημόσιο 

Νοσοκομείο 

ως 

παρατασιακ

ός 

ειδικευόμεν

ος με τίτλο 

ειδικότητας 

Στήλη (8)

Μόρια σε 

Δημόσιο 

νοσοκομε

ίο με 

δελτίο 

παροχής 

υπηρεσιώ

ν Στήλη 

(9)

Μόρια ως Ιατρός ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ ή 

επικουρικός ή ως εξειδικευόμενος σε ΜΕΘ, 

ΜΕΝ, ΜΕΘ παίδων και Λοιμωξιολογία ή 

ιατρός του ΚΕΕΛΠΝΟ σε Δημόσιο 

νοσοκομείο στην Ελλάδα / στο Ωνάσειο ή 

στο Ερρίκος Ντυνάν ή νοσοκομείο 

«Παπαγεωργίου»  ή τα στρατιωτικά 

νοσοκομεία / σε νοσοκομείο (Ευρώπης, 

Β.Αμερικής, Ωκεανίας,Ιαπωνίας) με έμμισθη 

θέση πλήρους απασχόλησης ή υποτροφία. 

Στήλη (10)

Μόρια σε 

Νοσοκομείο 

εξωτερικού 

πλην 

Ευρώπης, 

Β.Αμερικής, 

Ωκεανίας,Ιαπ

ωνίας με 

έμμισθη θέση 

ή υποτροφία.          

Στήλη (11)

ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 423,64 10 413,64
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Μόρια όταν η 

προϋπηρεσία αφορά σε 

υπηρεσία υπαίθρου 

ειδικευμένων ιατρών επί 

θητεία, σε νησιωτικές 

περιοχές και στις άγονες ή 

προβληματικές περιοχές, 

υπολογίζεται στο 

επταπλό.            Στήλη (12)

Μόρια ως 

Επικουρικός ιατρός 

σε Δημόσια δομή 

Π.Φ.Υ σε άγονες, 

νησιωτικές, 

προβληματικές ή 

απομακρυσμένες 

περιοχές, 

υπολογίζεται εις 

διπλούν.              

Στήλη (13)

Μόρια ως 

Επικουρικός ιατρός 

σε Δημόσιο 

νοσοκομείο στην 

Ελλάδα σε άγονες, 

νησιωτικές, 

προβληματικές ή 

απομακρυσμένες 

περιοχές, 

υπολογίζεται εις 

διπλούν.             

Στήλη (14)

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- 

Επιστημονι

κό Έργο.                                          

Σύνολο 

στηλών (33 

- 62)    (3)

Μόρια για 

Ανακοινώσει

ς σε ελληνικό 

ή του 

εξωτερικού  

(μη διεθνές) 

συνέδριο, ως 

πρώτο όνομα 

ή ως 

υπεύθυνος.  

Στήλη (33)

Μόρια για 

Ανακοινώσει

ς σε 

ελληνικό ή 

του 

εξωτερικού  

(μη διεθνές) 

συνέδριο ως 

2ο και 3ο 

όνομα. 

Στήλη (34)

Μόρια για 

Ανακοινώσει

ς σε ελληνικό 

ή του 

εξωτερικού  

(μη διεθνές) 

συνέδριο ως 

4ο όνομα και 

κάτω. Στήλη 

(35)

Μόρια για 

Δημοσιεύσ

εις σε μη 

αξιολογημέ

να 

περιοδικά 

ως πρώτο 

όνομα ή ως 

υπεύθυνος. 

Στήλη (36)

Μόρια για 

Δημοσιεύσ

εις σε μη 

αξιολογημέ

να 

περιοδικά 

ως 2ο και 

3ο όνομα. 

Στήλη (37)

Μόρια για 

Δημοσιεύσ

εις σε μη 

αξιολογημέ

να 

περιοδικά 

για τις 

υπόλοιπες 

θέσεις. 

Στήλη (38)

Μόρια για 

Ομιλίες σε 

συνέδρια 

στην 

Ελλάδα ή 

το 

εξωτερικό   

(μη 

διεθνή). 

Στήλη (39)

Μόρια για 

Ομιλίες σε 

διεθνή 

συνέδρια 

(στην 

Ελλάδα ή 

στο 

εξωτερικό).          

Στήλη (40)

423,64 120,6 1,5 4,55 1,3 0 0 0 9 6
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Μόρια για 

Ανακοινώσ

εις σε 

διεθνή 

συνέδρια 

ως πρώτο 

όνομα ή ως 

υπεύθυνος

Στήλη (41)

Μόρια για 

Ανακοινώσ

εις σε 

διεθνή 

συνέδρια 

ως 2ο και 

3ο όνομα. 

Στήλη (42)

Μόρια για 

Ανακοινώσ

εις σε 

διεθνή 

συνέδρια 

για τις 

υπόλοιπες 

θέσεις.  

Στήλη (43)

Μόρια για 

Δημοσιεύσ

εις σε 

αξιολογημέ

να 

περιοδικά 

ως πρώτο 

όνομα ή ως 

υπεύθυνος. 

Στήλη (44)

Μόρια για 

Δημοσιεύσ

εις σε 

αξιολογημέ

να 

περιοδικά 

ως 2ο και 

3ο όνομα. 

Στήλη (45)

Μόρια για 

Δημοσιεύσ

εις σε 

αξιολογημέ

να 

περιοδικά 

για τις 

υπόλοιπες 

θέσεις.  

Στήλη (46)

Μόρια για 

Δημοσιεύσει

ς σε 

περιοδικά με 

συντελεστή 

επιρροής >3 

ως πρώτο 

όνομα ή ως 

υπεύθυνος. 

Στήλη (47)

Μόρια για 

Δημοσιεύσει

ς σε 

περιοδικά με 

συντελεστή 

επιρροής >3 

ως 2ο και 3ο 

όνομα.  

Στήλη (48)

Μόρια για 

Δημοσιεύσει

ς σε 

περιοδικά με 

συντελεστή 

επιρροής >3 

για τις 

υπόλοιπες 

θέσεις.   

Στήλη (49)

Μόρια για 

Δημοσιεύσει

ς σε 

περιοδικά με 

συντελεστή 

επιρροής >10 

ως πρώτο 

όνομα ή ως 

υπεύθυνος. 

Στήλη (50)

Μόρια για 

Δημοσιεύσει

ς σε 

περιοδικά με 

συντελεστή 

επιρροής 

>10 ως 2ο 

και 3ο 

όνομα.  

Στήλη (51)

Μόρια για 

Δημοσιεύσει

ς σε 

περιοδικά με 

συντελεστή 

επιρροής 

>10 για τις 

υπόλοιπες 

θέσεις.   

Στήλη (52)

Μόρια για 

Συμμετοχή σε 

ερευνητικά 

προγράμματα ή  

αξιολογητής σε 

έγκυρο 

περιοδικό  για 

έως 2 μελέτες (η 

αξιολογούμενα 

περιοδικά).  

Στήλη (53)

Μόρια για 

Συμμετοχή σε 

ερευνητικά 

προγράμματα ή  

αξιολογητής σε 

έγκυρο 

περιοδικό για 3 ή 

περισσότερες 

μελέτες (η 

αξιολογούμενα 

περιοδικά).  

Στήλη (54)

Μόρια για 

Συγγραφή ή 

συμμετοχή 

σε συγγραφή 

βιβλίων 

τομέα υγεία 

έως 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

βιβλία.  

Στήλη (55)

6,25 0,5 7,5 3 0 0 15 0
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Μόρια για 

Συγγραφή ή 

συμμετοχή 

σε συγγραφή 

βιβλίων 

τομέα υγεία 

πάνω από 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

βιβλία  Στήλη 

(56)

Μόρια για 

Συγγραφή ή 

συμμετοχή 

σε συγγραφή 

βιβλίων 

τομέα υγεία 

έως 2 

ΔΙΕΘΝΗ 

βιβλία.  

Στήλη (57)

Μόρια για 

Συγγραφή ή 

συμμετοχή 

σε συγγραφή 

βιβλίων 

τομέα υγεία 

πάνω από 2 

ΔΙΕΘΝΗ 

βιβλία  Στήλη 

(58)

Μόρια για 

Συνολική 

απήχηση 

δημοσιεύσ

εων h-

index. 

Στήλη (59)

Μόρια για Μη 

συναφές 

μεταπτυχιακό 

ή διδακτορικό 

ή 

πιστοποιημέν

η επιμόρφωση 

στον τομέα 

υγείας.  Στήλη 

(60)

Μετά από 

τον έλεγχο 

σύνολο 

στηλών (33-

60) 

Μέγιστος 

αριθμός 

200 μόρια

Μόρια 

για 

Μεταπτ

υχιακό 

δίπλωμ

α 

συναφέ

ς. 

Στήλη 

(61)

Μόρια 

για 

Διδακτο

ρική 

διατριβ

ή 

συναφή

ς.Στήλη 

(62)

Μετά από 

τον έλεγχο 

σύνολο 

στηλών (61-

62) 

Μέγιστος 

αριθμός 

100 μόρια

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ 

5πλάσιο αριθμό 

των 

προκηρυγμένων 

θέσεων / Μόρια 

Πίνακα 4- 

Επιστημονικό Έργο. 

Σύνολο στηλών (33 - 

62) Μέγιστος 

αριθμός 300 μόρια 

(3)

Μόρια 

Πίνακα 5- 

Εκπαιδευτι

κή 

Δραστηριό

τητα για 

Επιμελητές

.                       

Σύνολο 

στηλών (63 

- 65)            

(4)

Μόρια 

συνεχιζόμε

νης 

εκπαίδευσ

ης  για 

επιμελητές.         

Στήλη (63)

Μόρια για 

Μετεκπαίδευσ

η σε 

Κέντρο/Κέντρα 

Ελλάδας ή 

εξωτερικού 

(Ευρώπης, Β. 

Αμερικής, 

Ωκεανίας, 

Ιαπωνίας) για 

επιμελητές, 

Στήλη (64)

Μόρια για θέσεις 

Ψυχιατρικής και 

Παιδοψυχιατρικής 

βαθμολογούνται και 

μεγάλης διάρκειας 

μετεκπαιδευτικά 

σεμινάρια Ελλάδας 

ή εξωτερικού για 

επιμελητές. Στήλη 

(65)

Μετά από 

τον έλεγχο 

σύνολο 

στηλών (64-

65) 

Μέγιστος 

αριθμός 

160 μόρια

18 0 72,6 0 72,6 40 40 0
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ 

5πλάσιο αριθμό των 

προκηρυγμένων 

θέσεων / Μόρια 

Πίνακα 5- 

Εκπαιδευτική 

Δραστηριότητα για 

Επιμελητές. Σύνολο 

στηλών (63 - 65) 

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

40 584,24 536,24 1


