
Ειδικότητα ΥΠΕ Φορέας Ονομασία Θέσης Αγροτικό

9/8372 4.83 4η  Υ.ΠΕ. Π.Π.Ι ΟΦΡΥΝΙΟΥ 1 ΟΧΙ ΟΧΙ 6 ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 500 10 0 8,12 306,36 0

9/7818 4.83 4η  Υ.ΠΕ. Π.Π.Ι ΟΦΡΥΝΙΟΥ 1 ΟΧΙ ΟΧΙ 1 ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 264,09 86,58 2,91

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 
Υποψήφιου

Κωδικός 
Θέσης

Αριθμός 
Θέσεων

Εξειδίκευσ
η/Ειδική 
Εμπειρία

Σειρά 
Προτίμηση
ς

Έλεγχος Τύπου 
Α 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ
ΚΩΝ 
(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/Ε
ργαστηρίο
υ   Στήλη 
(2)

Μόρια 
Ιδιωτικής 
Κλινικής ως 
συνεργάτης 
(με ή χωρίς 
σύμβαση με 
φορέα 
κοιν.ασφάλισ
ης)  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 
οποιονδήποτ
ε 
ασφαλιστικό 
φορέα Στήλη 
(6)

Μόρια σε 
Δημόσιο 
Νοσοκομείο 
ως Παν/κός 
υπότροφος 
με σύμβαση 
πλήρους 
απασχόλησης 
Στήλη (7)

Μόρια σε 
Δημόσιο 
Νοσοκομείο 
ως 
παρατασιακό
ς 
ειδικευόμενο
ς 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)

Μόρια σε 
Νοσοκομείο 
εξωτερικού πλην 
Ευρώπης, 
Β.Αμερικής, 
Ωκεανίας,Ιαπωνί
ας με έμμισθη 
θέση ή 
υποτροφία.          
Στήλη (11)

ΓΕΝΙΚΗ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ - 
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ
ΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙ
ΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ - 
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ
ΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙ
ΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ



9/8372

9/7818

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 
Υποψήφιου

324,48 20

89,49 3,1 0,1 2

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 
απομακρυσμέν
ες 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- 
Επιστημον
ικό Έργο.    
                     
                 
Σύνολο 
στηλών 
(33 - 62)    
(3)

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

Μόρια για 
Ανακοινώσεις 
σε ελληνικό ή 
του 
εξωτερικού  
(μη διεθνές) 
συνέδριο ως 
2ο και 3ο 
όνομα. Στήλη 
(34)

Μόρια για 
Ανακοινώσεις 
σε ελληνικό ή 
του 
εξωτερικού  
(μη διεθνές) 
συνέδριο ως 
4ο όνομα και 
κάτω. Στήλη 
(35)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
σε μη 
αξιολογημένα 
περιοδικά ως 
πρώτο όνομα 
ή ως 
υπεύθυνος. 
Στήλη (36)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
σε μη 
αξιολογημένα 
περιοδικά ως 
2ο και 3ο 
όνομα. Στήλη 
(37)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
σε μη 
αξιολογημένα 
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)

Μόρια για 
Ανακοινώσεις 
σε διεθνή 
συνέδρια ως 
πρώτο όνομα 
ή ως 
υπεύθυνοςΣτ
ήλη (41)

Μόρια για 
Ανακοινώσεις 
σε διεθνή 
συνέδρια ως 
2ο και 3ο 
όνομα. Στήλη 
(42)

Μόρια για 
Ανακοινώσεις 
σε διεθνή 
συνέδρια για 
τις υπόλοιπες 
θέσεις.  
Στήλη (43)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
σε 
αξιολογημένα 
περιοδικά ως 
πρώτο όνομα 
ή ως 
υπεύθυνος. 
Στήλη (44)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
σε 
αξιολογημένα 
περιοδικά ως 
2ο και 3ο 
όνομα. Στήλη 
(45)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
σε 
αξιολογημένα 
περιοδικά για 
τις υπόλοιπες 
θέσεις.  
Στήλη (46)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
σε περιοδικά 
με 
συντελεστή 
επιρροής >3 
ως πρώτο 
όνομα ή ως 
υπεύθυνος. 
Στήλη (47)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
σε περιοδικά 
με 
συντελεστή 
επιρροής >3 
ως 2ο και 3ο 
όνομα.  Στήλη 
(48)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
σε περιοδικά 
με 
συντελεστή 
επιρροής >3 
για τις 
υπόλοιπες 
θέσεις.   
Στήλη (49)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
σε περιοδικά 
με 
συντελεστή 
επιρροής >10 
ως πρώτο 
όνομα ή ως 
υπεύθυνος. 
Στήλη (50)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
σε περιοδικά 
με 
συντελεστή 
επιρροής >10 
ως 2ο και 3ο 
όνομα.  Στήλη 
(51)

Μόρια για 
Δημοσιεύσεις 
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)



9/8372

9/7818

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 
Υποψήφιου

20 20 0 20 80 0 80 80 80 600 424,48 1

2,1 0 2,1 10 0 0 0 277,19 91,59 2

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)

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 
Μεταπτυχι
ακό 
δίπλωμα 
συναφές. 
Στήλη (61)

Μόρια για 
Διδακτορικ
ή διατριβή 
συναφής.Σ
τήλη (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- 
Εκπαιδευτική 
Δραστηριότη
τα για 
Επιμελητές.    
                   
Σύνολο 
στηλών (63 - 
65)            (4)

Μόρια 
συνεχιζόμε
νης 
εκπαίδευσ
ης  για 
επιμελητές
.         
Στήλη (63)

Μόρια για 
Μετεκπαίδευση 
σε 
Κέντρο/Κέντρα 
Ελλάδας ή 
εξωτερικού 
(Ευρώπης, Β. 
Αμερικής, 
Ωκεανίας, 
Ιαπωνίας) για 
επιμελητές, 
Στήλη (64)

Μετά από τον 
έλεγχο σύνολο 
στηλών (64-65) 
Μέγιστος 
αριθμός 160 
μόρια

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 
κατάταξ
ης


	4.83 ΕΒ ΠΠΙ ΟΦΡΥΝΙΟΥ

