
ΓΝ Αγιου 

νικολαου

Barcode Ειδικότητα ID Θζςησ Κωδικόσ 

Θζςησ

Φορζασ Ονομαςία Θζςησ Αριθμόσ 

Θζςεων

Εξειδίκευςη/

Ειδική 

Εμπειρία

Αγροτικό ειρά 

Προτίμηςησ

Ζλεγχοσ Σφπου Α 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

(ΠΑΡΑΔΕΚΣΗ ή ΜΗ 

ΠΑΡΑΔΕΚΣΗ 

υποψηφιότητα)

Μόρια 

υποχρεωτικισ 

υπθρεςίασ 

υπαίκρου ι 

ςε νθςιωτικζσ 

περιοχζσ και 

ςτισ άγονεσ ι 

προβλθματικζ

σ περιοχζσ, 

υπολογίηεται 

ςτο πενταπλό 

(μόνο για 

όςουσ 

εμπίπτουν 

ςτισ διατάξεισ 

τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 22 

του ν. 

4208/2013 

ΦΕΚ 252Α, 

όπωσ 

τροποποιικθκ

ε και ιςχφει)                 

Μόρια 

Ιδιωτικοφ 

Ιατρείου/Εργ

αςτθρίου   

τήλη (2)

25/9091 25136314547

54

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
2316 7.7 Γ.Ν.-Κ.Τ. 

ΝΕΑΠΟΛΕΩ 

«ΔΙΑΛΤΝΑΚΕΙΟ»

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Βϋ - 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡ

ΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 1 ΠΑΡΑΔΕΚΣΗ 10 93,79

25/8874 25128424656

92

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
2316 7.7 Γ.Ν.-Κ.Τ. 

ΝΕΑΠΟΛΕΩ 

«ΔΙΑΛΤΝΑΚΕΙΟ»

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Βϋ - 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡ

ΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 1 ΠΑΡΑΔΕΚΣΗ 10

25/8673 25135728328

73

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
2316 7.7 Γ.Ν.-Κ.Τ. 

ΝΕΑΠΟΛΕΩ 

«ΔΙΑΛΤΝΑΚΕΙΟ»

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Βϋ - 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡ

ΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 1 ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΣΗ 

Δεν υποβλικθκε  

πτυχίο

10 83,83

25/7703 25123818783

99

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
2316 7.7 Γ.Ν.-Κ.Τ. 

ΝΕΑΠΟΛΕΩ 

«ΔΙΑΛΤΝΑΚΕΙΟ»

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Βϋ - 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡ

ΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 1 ΠΑΡΑΔΕΚΣΗ

25/8955 25121992881

44

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
2316 7.7 Γ.Ν.-Κ.Τ. 

ΝΕΑΠΟΛΕΩ 

«ΔΙΑΛΤΝΑΚΕΙΟ»

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Βϋ - 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡ

ΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 1 ΠΑΡΑΔΕΚΣΗ 10 20,75

25/8977 25137216155

52

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
2316 7.7 Γ.Ν.-Κ.Τ. 

ΝΕΑΠΟΛΕΩ 

«ΔΙΑΛΤΝΑΚΕΙΟ»

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Βϋ - 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡ

ΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 2 ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΣΗ 

Δεν υποβλικθκε  

άδειασ άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ. 

Ελλιπισ υπεφκυνθ 

διλωςθ

10



Μόρια 

Ιδιωτικισ 

Κλινικισ ωσ 

ςυνεργάτθσ 

(με ι χωρίσ 

ςφμβαςθ με 

φορζα 

κοιν.αςφάλις

θσ)  τήλη (3)

Μόρια 

Ιδιωτικισ 

Κλινικισ με 

ζμμιςκθ κζςθ 

ι υπεφκυνοσ 

τμιματοσ 

τήλη (4)

Μόρια 

Δθμόςιασ 

δομισ Π.Φ.Τ  

τήλη (5)

Μόρια ςε 

νοςοκομείο 

του ΙΚΑ ι ςε 

οποιονδιποτε 

αςφαλιςτικό 

φορζα τήλη 

(6)

Μόρια ςε 

Δθμόςιο 

Νοςοκομείο 

ωσ Παν/κόσ 

υπότροφοσ με 

ςφμβαςθ 

πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ 

τήλη (7)

Μόρια ςε 

Δθμόςιο 

Νοςοκομείο 

ωσ 

παραταςιακό

σ 

ειδικευόμενοσ 

με τίτλο 

ειδικότθτασ 

τήλη (8)

Μόρια ςε 

Δθμόςιο 

νοςοκομείο 

με δελτίο 

παροχισ 

υπθρεςιϊν 

τήλη (9)

Μόρια ωσ 

Ιατρόσ ΕΤ ι 

μζλοσ ΔΕΠ ι 

επικουρικόσ ι 

ωσ 

εξειδικευόμενοσ 

ςε ΜΕΘ, ΜΕΝ, 

ΜΕΘ παίδων και 

Λοιμωξιολογία 

ι ιατρόσ του 

ΚΕΕΛΠΝΟ ςε 

Δθμόςιο 

νοςοκομείο 

ςτθν Ελλάδα / 

ςτο Ωνάςειο ι 

ςτο Ερρίκοσ 

Ντυνάν ι 

νοςοκομείο 

«Παπαγεωργίου

»  ι τα 

ςτρατιωτικά 

νοςοκομεία / ςε 

νοςοκομείο 

(Ευρϊπθσ, 

Β.Αμερικισ, 

Ωκεανίασ,Ιαπων

Μόρια ςε 

Νοςοκομείο 

εξωτερικοφ 

πλθν 

Ευρϊπθσ, 

Β.Αμερικισ, 

Ωκεανίασ,Ιαπ

ωνίασ με 

ζμμιςκθ κζςθ 

ι υποτροφία.          

τήλη (11)

Μόρια όταν θ 

προχπθρεςία 

αφορά ςε 

υπθρεςία 

υπαίκρου 

ειδικευμζνων 

ιατρϊν επί 

κθτεία, ςε 

νθςιωτικζσ 

περιοχζσ και 

ςτισ άγονεσ ι 

προβλθματικζ

σ περιοχζσ, 

υπολογίηεται 

ςτο επταπλό.            

τήλη (12)

Μόρια ωσ 

Επικουρικόσ 

ιατρόσ ςε 

Δθμόςια 

δομι Π.Φ.Τ 

ςε άγονεσ, 

νθςιωτικζσ, 

προβλθματικζ

σ ι 

απομακρυςμζ

νεσ περιοχζσ, 

υπολογίηεται 

εισ διπλοφν.              

τήλη (13)

Μόρια ωσ 

Επικουρικόσ 

ιατρόσ ςε 

Δθμόςιο 

νοςοκομείο 

ςτθν Ελλάδα 

ςε άγονεσ, 

νθςιωτικζσ, 

προβλθματικζ

σ ι 

απομακρυςμζ

νεσ περιοχζσ, 

υπολογίηεται 

εισ διπλοφν.             

τήλη (14)

ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΓΙΑ ΣΟ 

5πλάςιο 

αριθμό των 

προκηρυγμζν

ων θζςεων / 

Μόρια 

Πίνακα 2- 

Σφπου Β 

φνολο 

ςτηλϊν (1-14)  

- Μζγιςτοσ 

αριθμόσ 500 

μόρια (1)

Μόρια για 

Ανακοινϊςεισ 

ςε ελλθνικό ι 

του 

εξωτερικοφ  

(μθ διεκνζσ) 

ςυνζδριο, ωσ 

πρϊτο όνομα 

ι ωσ 

υπεφκυνοσ.  

τήλη (33)

91,92 195,71

19,25 42,13 71,38 2

8,12 101,95 0,5

16,44 16,44 2

22,98 53,73
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Μόρια για 

Ανακοινϊςεισ 

ςε ελλθνικό ι 

του 

εξωτερικοφ  

(μθ διεκνζσ) 

ςυνζδριο ωσ 

2ο και 3ο 

όνομα. τήλη 

(34)

Μόρια για 

Ανακοινϊςεισ 

ςε ελλθνικό ι 

του 

εξωτερικοφ  

(μθ διεκνζσ) 

ςυνζδριο ωσ 

4ο όνομα και 

κάτω. τήλη 

(35)

Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε μθ 

αξιολογθμζνα 

περιοδικά ωσ 

πρϊτο όνομα 

ι ωσ 

υπεφκυνοσ. 

τήλη (36)

Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε μθ 

αξιολογθμζνα 

περιοδικά ωσ 

2ο και 3ο 

όνομα. τήλη 

(37)

Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε μθ 

αξιολογθμζνα 

περιοδικά για 

τισ υπόλοιπεσ 

κζςεισ. τήλη 

(38)

Μόρια για 

Ομιλίεσ ςε 

ςυνζδρια 

ςτθν Ελλάδα 

ι το 

εξωτερικό   

(μθ διεκνι). 

τήλη (39)

Μόρια για 

Ομιλίεσ ςε 

διεκνι 

ςυνζδρια 

(ςτθν Ελλάδα 

ι ςτο 

εξωτερικό).          

τήλη (40)

Μόρια για 

Ανακοινϊςεισ 

ςε διεκνι 

ςυνζδρια ωσ 

πρϊτο όνομα 

ι ωσ 

υπεφκυνοστ

ήλη (41)

Μόρια για 

Ανακοινϊςεισ 

ςε διεκνι 

ςυνζδρια ωσ 

2ο και 3ο 

όνομα. τήλη 

(42)

Μόρια για 

Ανακοινϊςεισ 

ςε διεκνι 

ςυνζδρια για 

τισ υπόλοιπεσ 

κζςεισ.  τήλη 

(43)

Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε 

αξιολογθμζνα 

περιοδικά ωσ 

πρϊτο όνομα 

ι ωσ 

υπεφκυνοσ. 

τήλη (44)

Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε 

αξιολογθμζνα 

περιοδικά ωσ 

2ο και 3ο 

όνομα. τήλη 

(45)

Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε 

αξιολογθμζνα 

περιοδικά για 

τισ υπόλοιπεσ 

κζςεισ.  τήλη 

(46)

Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε περιοδικά 

με 

ςυντελεςτι 

επιρροισ >3 

ωσ πρϊτο 

όνομα ι ωσ 

υπεφκυνοσ. 

τήλη (47)

2,1 0,2 1 17,5 7,5 3

1,4 0,8 3 3,75 3,5 5

1,4 0,1 2 3 3,75 0,5 2,5



Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε περιοδικά 

με 

ςυντελεςτι 

επιρροισ >3 

ωσ 2ο και 3ο 

όνομα.  τήλη 

(48)

Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε περιοδικά 

με 

ςυντελεςτι 

επιρροισ >3 

για τισ 

υπόλοιπεσ 

κζςεισ.   

τήλη (49)

Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε περιοδικά 

με 

ςυντελεςτι 

επιρροισ >10 

ωσ πρϊτο 

όνομα ι ωσ 

υπεφκυνοσ. 

τήλη (50)

Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε περιοδικά 

με 

ςυντελεςτι 

επιρροισ >10 

ωσ 2ο και 3ο 

όνομα.  τήλη 

(51)

Μόρια για 

Δθμοςιεφςεισ 

ςε περιοδικά 

με 

ςυντελεςτι 

επιρροισ >10 

για τισ 

υπόλοιπεσ 

κζςεισ.   

τήλη (52)

Μόρια για 

υμμετοχι ςε 

ερευνθτικά 

προγράμματα 

ι  

αξιολογθτισ 

ςε ζγκυρο 

περιοδικό  για 

ζωσ 2 μελζτεσ 

(θ 

αξιολογοφμεν

α περιοδικά).  

τήλη (53)

Μόρια για 

υμμετοχι ςε 

ερευνθτικά 

προγράμματα 

ι  

αξιολογθτισ 

ςε ζγκυρο 

περιοδικό για 

3 ι 

περιςςότερεσ 

μελζτεσ (θ 

αξιολογοφμεν

α περιοδικά).  

τήλη (54)

Μόρια για 

υγγραφι ι 

ςυμμετοχι ςε 

ςυγγραφι 

βιβλίων 

τομζα υγεία 

ζωσ 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

βιβλία.  τήλη 

(55)

Μόρια για 

υγγραφι ι 

ςυμμετοχι ςε 

ςυγγραφι 

βιβλίων 

τομζα υγεία 

πάνω από 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

βιβλία  τήλη 

(56)

Μόρια για 

υγγραφι ι 

ςυμμετοχι ςε 

ςυγγραφι 

βιβλίων 

τομζα υγεία 

ζωσ 2 ΔΙΕΘΝΗ 

βιβλία.  τήλη 

(57)

Μόρια για 

υγγραφι ι 

ςυμμετοχι ςε 

ςυγγραφι 

βιβλίων 

τομζα υγεία 

πάνω από 2 

ΔΙΕΘΝΗ 

βιβλία  τήλη 

(58)

Μόρια για 

υνολικι 

απιχθςθ 

δθμοςιεφςεω

ν h-index. 

τήλη (59)

Μόρια για Μθ 

ςυναφζσ 

μεταπτυχιακό 

ι διδακτορικό 

ι 

πιςτοποιθμζν

θ 

επιμόρφωςθ 

ςτον τομζα 

υγείασ.  τήλη 

(60)

Μετά από τον 

ζλεγχο 

ςφνολο 

ςτηλϊν (33-

60) Μζγιςτοσ 

αριθμόσ 200 

μόρια

0

15 3 51,3

3,5 21,45

15,25

0

0



Μόρια για 

Μεταπτυχιακ

ό δίπλωμα 

ςυναφζσ. 

τήλη (61)

Μόρια για 

Διδακτορικι 

διατριβι 

ςυναφισ.τήλ

η (62)

Μετά από τον 

ζλεγχο 

ςφνολο 

ςτηλϊν (61-

62) Μζγιςτοσ 

αριθμόσ 100 

μόρια

ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΓΙΑ ΣΟ 

5πλάςιο 

αριθμό των 

προκηρυγμζν

ων θζςεων / 

Μόρια 

Πίνακα 4- 

Επιςτημονικό 

Ζργο. φνολο 

ςτηλϊν (33 - 

62) Μζγιςτοσ 

αριθμόσ 300 

μόρια (3)

Μόρια 

ςυνεχιηόμενθ

σ 

εκπαίδευςθσ  

για 

επιμελθτζσ.         

τήλη (63)

Μόρια για 

Μετεκπαίδευ

ςθ ςε 

Κζντρο/Κζντρ

α Ελλάδασ ι 

εξωτερικοφ 

(Ευρϊπθσ, Β. 

Αμερικισ, 

Ωκεανίασ, 

Ιαπωνίασ) για 

επιμελθτζσ, 

τήλη (64)

Μόρια για 

κζςεισ 

Ψυχιατρικισ 

και 

Παιδοψυχιατ

ρικισ 

βακμολογοφν

ται και 

μεγάλθσ 

διάρκειασ 

μετεκπαιδευτι

κά ςεμινάρια 

Ελλάδασ ι 

εξωτερικοφ 

για 

επιμελθτζσ. 

τήλη (65)

ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΓΙΑ ΣΟ 

5πλάςιο 

αριθμό των 

προκηρυγμζν

ων θζςεων / 

Μόρια 

Πίνακα 5- 

Εκπαιδευτική 

Δραςτηριότητ

α για 

Επιμελητζσ. 

φνολο 

ςτηλϊν (63 - 

65) Μζγιςτοσ 

αριθμόσ 200 

μόρια (4)

Μόρια 

ςυνεχιηόμενθ

σ 

εκπαίδευςθσ  

για 

διευκυντζσ.         

τήλη (66)

Μόρια για 

Μετεκπαίδευ

ςθ ςε 

Κζντρο/Κζντρ

α Ελλάδασ ι 

εξωτερικοφ 

(Ευρϊπθσ, Β. 

Αμερικισ, 

Ωκεανίασ, 

Ιαπωνίασ) για 

διευκυντζσ.    

τήλη (67)

Μόρια για 

κζςεισ 

Ψυχιατρικισ 

και 

Παιδοψυχιατ

ρικισ 

βακμολογοφν

ται και 

μεγάλθσ 

διάρκειασ 

μετεκπαιδευτι

κά ςεμινάρια 

Ελλάδασ ι 

εξωτερικοφ 

για 

διευκυντζσ. 

τήλη (68)

ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΓΙΑ ΣΟ 

5πλάςιο 

αριθμό των 

προκηρυγμζν

ων θζςεων 

/Μόρια 

Πίνακα 5- 

Εκπαιδευτική 

Δραςτηριότητ

α για 

Διευθυντζσ. 

φνολο 

ςτηλϊν (66 - 

68)     

Μζγιςτοσ 

αριθμόσ 100 

μόρια (5)

Μόρια για 

Εκπαιδευτισ 

ςε ςεμινάρια, 

θμερίδεσ ι 

μετεκπαιδευτι

κά μακιματα 

ι 

ακαδθμαϊκζσ 

ειςθγιςεισ  

(αρικμόσ) για 

διευκυντζσ.  

τήλη (69)

ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΓΙΑ ΣΟ 

5πλάςιο 

αριθμό των 

προκηρυγμζν

ων θζςεων 

/Μόρια 

Πίνακα 6- 

Εκπαιδευτική 

Δραςτηριότητ

α ωσ 

εκπαιδευτήσ 

για 

Διευθυντζσ                   

τήλη (69)     

Μζγιςτοσ 

αριθμόσ 100 

μόρια (6)

0 0 5 5 0 0

25 25 76,3 30 30 0 0

0 21,45 20 20 0 0

0 15,25 20 20 0 0

0 0 5 5 0 0

0 0 0 0 0



ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΣΟ 

5πλάςιο αριθμό 

των 

προκηρυγμζνω

ν θζςεων 

/φνολο 

Μορίων                                

Για κζςεισ 

επιμελθτι Α και 

Β προκφπτουν 

από τισ ςτιλεσ 

1+3+4. Για 

κζςεισ 

επιμελθτι Α και 

Β με 

Εξειδίκευςθ/Ειδι

κι Εμπειρία 

προκφπτουν 

από τισ ςτιλεσ 

2+3+4. Για 

κζςεισ Δ/ντων 

προκφπτουν 

από τισ ςτιλεσ 

1+3+5+6. Για 

κζςεισ Δ/ντων 

ειρά 

κατάταξησ

200,71 1

177,68 2

143,4 Δεν ελζγχκθκε 

51,69 4

58,73 3

10 Δεν ελζγχκθκε 


