Αριθμός
Ειδικότητα
Πρωτοκόλ
λου
Υποψήφιο
υ

Κωδικός
Θέσης
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4.5

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΕ

Φορέας

Γ.Ν.
4η Υ.ΠΕ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ονομασία Θέσης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός
Θέσεων

Εξειδίκευση/
Ειδική
Εμπειρία

Αγροτικό

Σειρά
Προτίμησης

Έλεγχος Τύπου Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ή ΜΗ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
υποψηφιότητα)

Μόρια
Μόρια υποχρεωτικής
Πίνακα 2- υπηρεσίας υπαίθρου ή
Τύπου Β σε νησιωτικές περιοχές
και στις άγονες ή
Σύνολο
προβληματικές περιοχές,
στηλών (1- υπολογίζεται στο
14)
πενταπλό (μόνο για
(1)
όσους εμπίπτουν στις
διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 22 του ν.
4208/2013 ΦΕΚ 252Α,
όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει)
Στήλη (1)

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1

ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

220,65

10

Μόρια
Ιδιωτικού
Ιατρείου/Εργ
αστηρίου
Στήλη (2)

Μόρια
Ιδιωτικής
Κλινικής ως
συνεργάτης
(με ή χωρίς
σύμβαση με
φορέα
κοιν.ασφάλι
σης) Στήλη
(3)

Μόρια
Ιδιωτικής
Κλινικής με
έμμισθη
θέση ή
υπεύθυνος
τμήματος
Στήλη (4)

Μόρια
Δημόσιας
δομής Π.Φ.Υ
Στήλη (5)

Αριθμός
Πρωτοκόλ
λου
Υποψήφιο
υ
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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 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)

210,65

Μόρια σε
Νοσοκομείο
εξωτερικού πλην
Ευρώπης,
Β.Αμερικής,
Ωκεανίας,Ιαπωνί
ας 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
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 (114) - Μέγιστος
αριθμός 500
μόρια (1)

Μόρια
Πίνακα 4Επιστημον
ικό Έργο.

220,65

2,5

Σύνολο
στηλών
(33 - 47)
(3)

Μόρια για
Ανακοινώσεις σε
ελληνικό ή του
εξωτερικού (μη
διεθνές)
συνέδριο, ως
πρώτο όνομα ή
ως υπεύθυνος.
Στήλη (33)

Μόρια για
Δημοσιεύσεις σε
μη αξιολογημένα
περιοδικά ως
πρώτο όνομα ή
ως υπεύθυνος.
Στήλη (34)

Μόρια για
Ομιλίες σε
συνέδρια στην
Ελλάδα ή το
εξωτερικό (μη
διεθνή). Στήλη
(35)

Αριθμός
Πρωτοκόλ
λου
Υποψήφιο
υ
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Μόρια για
Ομιλίες σε
διεθνή
συνέδρια (στην
Ελλάδα ή στο
εξωτερικό).
Στήλη (36)

Μόρια για
Ανακοινώσεις σε
διεθνή συνέδρια
(στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό ως
δεύτερο, τρίτο κλπ.
Όνομα) Στήλη (37)

2,5

Μόρια για
Ανακοινώσεις σε
διεθνή συνέδρια
(στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό) ως
πρώτο όνομα ή ως
υπεύθυνος. Στήλη
(38)

Μόρια για
Δημοσιεύσεις σε
αξιολογημένα
περιοδικά ως
δεύτερο, τρίτο
κλπ. όνομα. Στήλη
(39)

Μόρια για
Δημοσιεύσεις σε
αξιολογημένα
περιοδικά ως
πρώτο όνομα ή ως
υπεύθυνος. Στήλη
(40)

Μόρια για
Δημοσιεύσεις σε
περιοδικά με
συντελεστή
επιρροής >3 ως
δεύτερο, τρίτο
κλπ όνομα.
Στήλη (41)

Μόρια για
Δημοσιεύσεις σε
περιοδικά με
συντελεστή
επιρροής >3 ως
πρώτο όνομα ή
ως υπεύθυνος.
Στήλη (42)

Μόρια για
Συμμετοχή σε
ερευνητικά
προγράμματα ή
αξιολογητής σε
έγκυρο περιοδικό.
Στήλη (43)

Μόρια για
Συγγραφή ή
Συμμετοχή σε
συγγραφή
βιβλίων τομέα
υγεία. Στήλη
(44)

Μόρια για Μη
συναφές
μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό ή
πιστοποιημένη
επιμόρφωση στον
τομέα υγείας.
Στήλη (45)

Μετά από τον
έλεγχο σύνολο
στηλών (33-45)
Μέγιστος
αριθμός 210
μόρια

2,5

Μόρια για
Μεταπτυχιακό
δίπλωμα συναφές.
Στήλη (46)

Μόρια για
Διδακτορική
διατριβή
συναφής.Στήλη
(47)

Μετά από
τον έλεγχο
σύνολο
στηλών
(46-47)
Μέγιστος
αριθμός
90 μόρια

0

Αριθμός
Πρωτοκόλ
λου
Υποψήφιο
υ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ
5πλάσιο αριθμό των
προκηρυγμένων
θέσεων / Μόρια
Πίνακα 4Επιστημονικό Έργο.
Σύνολο στηλών (33 47) Μέγιστος
αριθμός 300 μόρια
(3)

Μόρια Πίνακα 5Εκπαιδευτική
Δραστηριότητα για
Διευθυντές.
Σύνολο Ε
στηλών (51 - 53)
(5)

Μόρια
συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης για
διευθυντές.
Στήλη (51)

24/4634

2,5

16

16

Μόρια για
Μετεκπαίδευση σε
Κέντρο/Κέντρα
Ελλάδας ή
εξωτερικού
(Ευρώπης, Β.
Αμερικής, Ωκεανίας,
Ιαπωνίας) για
διευθυντές. Στήλη
(52)

Μόρια για θέσεις
Ψυχιατρικής και
Παιδοψυχιατρική
ς
βαθμολογούνται
και μεγάλης
διάρκειας
μετεκπαιδευτικά
σεμινάρια
Ελλάδας ή
εξωτερικού για
διευθυντές. Στήλη
(53)

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ
5πλάσιο αριθμό
των
προκηρυγμένων
θέσεων /Μόρια
Πίνακα 5Εκπαιδευτική
Δραστηριότητα
για Διευθυντές.
Σύνολο
στηλών (51 - 53)
Μέγιστος αριθμός
100 μόρια (5)

16

Μόρια Πίνακα
6- Εκπαιδευτική
Δραστηριότητα
ως εκπαιδευτής
για Διευθυντές.
Σύνολο Στήλη
(54)
(6)

Μόρια για
Εκπαιδευτής σε
σεμινάρια,
ημερίδες ή
μετεκπαιδευτικά
μαθήματα ή
ακαδημαϊκές
εισηγήσεις
(αριθμός) για
διευθυντές.
Στήλη (54)

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ
5πλάσιο αριθμό των
προκηρυγμένων
θέσεων /Μόρια
Πίνακα 6Εκπαιδευτική
Δραστηριότητα ως
εκπαιδευτής για
Διευθυντές
Στήλη (54)
Μέγιστος αριθμός
100 μόρια (6)

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
Σειρά
ΓΙΑ ΤΟ 5πλάσιο αριθμό
κατάταξης
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.

0

239,15

239,15

1

