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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

7ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΚΡΗΣΗ 

ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΠΓΓ Γ.Ν. ΛΑΙΘΙΟΤ & 

Γ.Ν.-Κ.Τ. ΝΔΑΠΟΛΔΧ «ΓΙΑΛΤΝΑΚΔΙΟ» 

Αποκενηπυμένη Οπγανική Μονάδα  

Ιεπάπεηπαρ 

------------------------------------------------------------ 

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

            

           

           Ιεξάπεηξα:   10-3-2023 

           Αξηζ. Πξση. : 232 92 Αξηζ. Πξση. .Γ:  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩΝ  ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ Δ..Τ. 

 

Ο εθηειψλ ρξέε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Κνλάδαο 

Ηεξάπεηξαο ηνπ Γ.Λ. Ιαζηζίνπ έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) Σνπ άξζξ. 26 ηνπ Λ.1397/1983 (ΦΔΘ143/1983 η.Α΄) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο» φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν ηέηαξην ηνπ λ. 4528/2018 (ΦΔΘ:50/16-3-2018 η.Α’) 

«Θχξσζε χκβαζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

β) Σεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Λ. 2071/1992 (ΦΔΘ: 123/1992 η.Α΄), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 

4368/2016 (ΦΔΘ:21/21-2-2016 η.Α’) «Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

γ) Σεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 4025/2011 (ΦΔΘ:228/2-11-2011) «Αλαζπγθξφηεζε 

Φνξέσλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Θέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαζψο θαη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/Α/2-3-2011). 

δ) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ.2737/1999 (ΦΔΘ: 174/27-8-1999) «Κεηακνζρεχζεηο 

αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ε) Σεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ.3730/2008 (ΦΔΘ: 262/Α΄/2008) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

ην πξψην εδάθην ηεο παξ.1 κε ην άξζξν 23 ηνπ Λ.4999/2022 (ΦΔΘ: 225/Α΄/7-12-2022) θαη 

ηελ παξ.32 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Λ.3984/2011 (ΦΔΘ: 150/Α΄) φπσο ζπκπιεξψζεθε  κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.4025/2011 (ΦΔΘ: 228/Α΄/2011) θαη κε ην άξζξν 27 ηνπ 

Λ.4461/2017 (ΦΔΘ: 38/Α/2017).  

ζη) Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3754/2009 (ΦΔΘ43/11-3-2009 η.Α΄) «Ρχζκηζε φξσλ απαζρφιεζεο 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ ηνπ Δ..Τ., ζχκθσλα κε ην π.δ. 76/2005 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 δ)  Σεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.3868/2010 (ΦΔΘ: 129/Α΄/2010) φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 34 ηνπ Λ.4325/2015 (ΦΔΘ: 47/Α΄/2015) θαζψο θαη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 25 

ηνπ ηδίνπ λφκνπ (λ.3868/2010)  φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

Λ.4461/2017 (ΦΔΘ: 38/Α΄/2017) θαη κε ην άξζξν 41 ηνπ Λ.4368/2016 (ΦΔΘ: 21/Α΄/2016).  

ε) Σνπ Λ. 2519/1997 (ΦΔΘ: 165/1997 η.Α΄) «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

ζ) Σεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 4208/2013 (ΦΔΘ: 252/Α΄) φπσο αληηθαηαζηάζεθε ε 

πεξ. Α κε ην άξζξν 18 ηνπ Λ. 4999/2022 (ΦΔΘ: 225/Α΄/7-12-2022). 

η)  Σεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ. 4368/2016 (ΦΔΘ: 21/Α΄) φπσο αληηθαηαζηάζεθε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Λ.4486/2017 (ΦΔΘ: 

115/Α΄/7-8-2017).  
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ηα) Σνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4498/2017 (ΦΔΘ: 172/2017 η.Α’), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 3 ηνπ λ. 4647/2019 (ΦΔΘ: 204/16-12-2019) αξρηθά θαη, κεηέπεηηα κε ην άξζξν 4 ηνπ 

Λ. 4999/2022 (ΦΔΘ: 225/Α΄/7-12-2022) θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ λφκνπ (λ. 

4498/2017) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4647/2019 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην 25ν άξζξν ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Λ.4471/2021, (ΦΔΘ: 16/Α΄/1-2-2021) θαη ελ ζπλερεία 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 4999/2022 (ΦΔΘ: 225/Α΄/7-12-2022). 

ηβ) Σνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ.1759/1988 (ΦΔΘ 50/1988 η.Α’) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4461/2017 (ΦΔΚ 38/28-3-2017 η.Α΄) «Κεηαξξχζκηζε ηεο 

Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Θέληξα Δκπεηξνγλσκνζχλεο 

ζπάλησλ θαη πνιχπινθσλ λνζεκάησλ, ηξνπνπνίεζε ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 

4387/2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

ηγ) Σελ ππ’αξ.Τ10α/Γ.Π. νηθ. 60934/8-7-2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Υαξαθηεξηζκφο σο 

άγνλσλ, απνκαθξπζκέλσλ, λεζησηηθψλ θαη πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ γηα ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ ζηνπο επηθνπξηθνχο ηαηξνχο». 

ηδ) Σν ππ’αξ.Α2α/Γ.Π.νηθ.37742/26-5-2016 έγγξαθν Τπνπξγείν Τγείαο «Γηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ππνβνιή μελφγισζζσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ζέζεηο ηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ» 

ηε) Σν ππ’αξ.Α2α/Γ.Π.νηθ.44231/15-6-2016 έγγξαθν Τπνπξγείν Τγείαο «Γηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή λφκηκεο απαιιαγήο». 

ηο΄) Σηο αξ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.26167/4-4-2019 & Γ4α/Γ.Π.νηθ.33995/8-5-2019 δηεπθξηληζηηθέο 

εγθπθιίνπο Τπνπξγνχ Τγείαο «ρεηηθά κε εγγξαθή ζην Κεηξψν Κηζζνδνηνχκελσλ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ», «ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ 

ΔΤ Γεληθήο Ηαηξηθήο ή Παζνινγίαο ησλ Κνλάδσλ Τγείαο Σσλ ΓΤΠΔ», αληηζηνίρσο. 

ηδ΄) Σηο δηαηάμεηο ηνπ 14νπ άξζξνπ Πξάμεο Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ: 84/Α΄/13-4-

2020). 

ηή) Σν αξ. Γ4α/Γ.Π.51510/11-10-2021 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν Τπνπξγνχ Τγείαο ζρεηηθά κε 

ηελ κνξηνδφηεζε ηνπ ρξφλνπ κεηεθπαίδεπζεο ησλ Ηαηξψλ ζε έκκηζζε ζέζε. 

ηζ΄) Σν αξ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.33454/7-6-2022 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν Τπνπξγνχ Τγείαο κε ζέκα 

«Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ». 

θ΄) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ Κέξνο Γ΄ «Ρπζκίζεηο γηα ηνπο γηαηξνχο 

ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο πγείαο» ηνπ Λ. 4999/7-12-2022 (ΦΔΘ: 225/Α΄/2022). 

θα) Σελ αξ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.4493/16-1-2023 «Οξηζκφο ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηε ζπγθξφηεζε 

πκβνπιίσλ γηα ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ λνζνθνκείσλ θαη γεληθψλ 

λνζνθνκείσλ-θέληξσλ πγείαο», Τπνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ: 1021/Β΄/23-2-2023 ) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.13946/3-3-2023 Τπνπξγηθή 

απφθαζε (ΦΔΚ: 1308/Β΄/6-3-2023). 

θβ) Σελ αξ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/20-2-2023 (ΦΔΘ:1021/Β΄/23-2-2023) Τπνπξγηθή απφθαζε 

«Θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο Γηεπζπληή, Δπηκειεηή Α΄ θαη Δπηκειεηή Β’ θιάδνπ 

ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.»  

2.Σελ αξ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.14830/8-3-2023 απφθαζε Τπνπξγείνπ Τγείαο (ηξίηε νξζή επαλάιεςε)  

κε ζέκα «Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ ηνπ 

θιάδνπ ΔΤ». 

3. Σνλ νξγαληζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

 

Σελ πιήξσζε ησλ θαησηέξσλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ ΔΤ, επί ζεηεία, ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Οξγαληθήο Κνλάδαο Ηεξάπεηξαο ηνπ Γ.Λ. Ιαζηζίνπ: 
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-Μίαρ (1) θέζηρ ειδικεςμένος Ιαηπού ειδικόηηηαρ Ακηινολογίαρ ζηον βαθμό ηος 

Γιεςθςνηή. 

 -Μίαρ (1) θέζηρ ειδικεςμένος Ιαηπού ειδικόηηηαρ Δζωηεπικήρ Παθολογίαρ ζηον βαθμό  

ηος Δπιμ Α΄. 

 -Μίαρ (1) θέζηρ ειδικεςμένος Ιαηπού ειδικόηηηαρ Αναιζθηζιολογίαρ ζηον βαθμό ηος 

Δπιμεληηή Α΄. 

 -Μίαρ (1) θέζηρ ειδικεςμένος Ιαηπού ειδικόηηηαρ Καπδιολογίαρ ζηον βαθμό ηος 

Δπιμεληηή Α΄. 

-Μίαρ (1) θέζηρ ειδικεςμένος Ιαηπού ειδικόηηηαρ Ωηοπινολαπςγγολογίαρ ζηον βαθμό 

ηος Δπιμεληηή Α΄. 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί φζνη ππνςήθηνη έρνπλ: 

 

1)  Διιεληθή Ηζαγέλεηα ή Ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 

2)  Άδεηα άζθεζεο Ηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο. 

3) Σίηιν Ηαηξηθήο Δηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε. Δπιζήμανζη:νη ηίηινη πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί ζχκθσλα κε ην Π.Γ.415/1994 (ΦΔΘ 236 η.Α’) είλαη ηζφηηκνη θαη ηζνδχλακνη. 

 

Δπιζήμανζη: 

   α) Οη ππνςήθηνη πνπ ζα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε εξαιπούνηαι ηηρ 

ςποσπέωζηρ ςποβολήρ βεβαίωζηρ εκπλήπωζηρ Τπηπεζίαρ Τπαίθπος πνπ νξίδεη ην 

Λ.Γ. 67/1968 (ΦΔΘ 303/Α’), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

Λ.2737/99 πνπ ηζρχεη γηα ηα Λνκαξρηαθά Γεληθά Λνζνθνκεία-Θέληξα Τγείαο, Θέληξα Τγείαο θαη 

Πνιπδχλακα Ηαηξεία.  

   Δπίζηρ, για ηο διοπιζμό ζε θέζειρ ηος Κλάδος γιαηπών Δ..Τ. για ηα Κένηπα Τγείαρ ή 

Νομαπσιακά Γενικά Νοζοκομεία – Κένηπα Τγείαρ άγονων και πποβλημαηικών 

πεπιοσών δεν απαιηείηαι πποϋπηπεζία ζηην ειδικόηηηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ 

Λ.1965/1991. 

   β) Οη ππνςήθηνη πνπ ζα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ππεξεηνχλ ήδε 

ζε ζέζε Ηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ δελ νθείινπλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο δηφηη, απφ 1-1-

2022 δελ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο, φπσο νξίδνληαλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ Λ.4655/2020. 

   Δξακολοςθούν όμωρ, λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ηφζν νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ.2519/1997 φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4999/7-12-2022 γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο Γηεπζπληή, Δπηκειεηή Α΄ θαη 

Δπηκειεηή Β΄. 

   

 

 

 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι ππέπει να ςποβάλλοςν ηα παπακάηω δικαιολογηηικά: 

 

1. Αίηεζε-δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

esydoctors.moh.gov.gr. Ζ αίηεζε-δήισζε επέρεη θαη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζ’ απηήλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ππνςεθίνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ-δειψζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά, νη 
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ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα αληίζηνηρα ηεηξαγσλίδηα θαη πεδία ηεο 

ειεθηξνληθήο αίηεζεο-δήισζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αληίζηνηρα πξνζφληα ή θξηηήξηα ή 

ηδηφηεηεο θαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. Ζ ειεθηξνληθή 

αίηεζε-δήισζε κεηά ηελ νξηζηηθή θαηαρψξηζή ηεο παξέρεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή, ε 

νπνία αλαγξάθεη θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Δάλ δελ 

ζπκπιεξσζνχλ-επηιεγνχλ ηα ππνρξεσηηθά ηεηξαγσλίδηα-πεδία, ηφηε ε αίηεζε δελ 

θαηαρσξείηαη θαη είλαη αδχλαην λα ππνβιεζεί. Ζ ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο αηηήζεσλ-

δειψζεσλ δελ είλαη εθηθηή, φκσο ν ππνςήθηνο δχλαηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

αηηήζεσλ, λα αθπξψζεη ηελ ππνβιεζείζα θαη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε-δήισζε.  

2.    Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png ηνπ πηπρίνπ.  

       ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη πηπρίν, κε ηε ζθξαγίδα ηεο 

Υάγεο, ε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ θαη ηζνηηκία ΓΟΑΣΑΠ, φπνπ απαηηείηαη. Όια ηα 

πξναλαθεξφκελα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε κνξθή αξρείνπ/σλ pdf ή JPEG ή jpg ή x-

png ή png .  

3.   Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png κε ηελ απφθαζε άδεηαο ή βεβαίσζεο άζθεζεο 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.  

4.    Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png ηεο απφθαζεο  ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο ή 

ηίηινο εηδηθφηεηαο. 

5.   Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png κε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ 

πιιφγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηεο θαη, γηα ηνπο 

νδνληηάηξνπο αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ Οδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ.  

6.    Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο ή ηνπ δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη επίζεκε κεηάθξαζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη ηίηινο ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 ή βεβαίσζε γλψζεο ηεο 

ειιεληθήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΘΔΤ. Γελ απαηηείηαη ηίηινο ειιελνκάζεηαο γηα 

ηνπο ηαηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή απφθνηηνη 

ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ή δηαζέηνπλ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πηπρίνπ απφ ΓΟΑΣΑΠ 

(ΓΗΘΑΣΑ) ή έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. . 

7.    Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή αξρείνπ pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png κε ππνγεγξακκέλε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ηα 

εμήο:  

               Για ηιρ θέζειρ βαθμού Δπιμεληηή Β΄, Δπιμεληηή Α΄ και  Γιεςθςνηή:  

         (α) δελ ππεξεηψ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. ή ππεξεηψ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. κε 

βαζκφ …… θαη έρσ ζπκπιεξψζεη ζπλερή ππεξεζία πέληε (5) εηψλ ζην Φνξέα Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο ζηνλ νπνίν ππεξεηψ ζήκεξα. 

(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε 

πέληε (5) εηψλ απφ ηνλ δηνξηζκφ κνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί 

δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο κνπ, 

(γ) δελ έρσ αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. ή ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε, φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί δχν (2) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο 

αλάιεςεο ππεξεζίαο. 

8.   Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ ππνςήθηνπ γηα 

δηνξηζκφ ηαηξνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ δηθαηνινγεηηθφ αιιά 

ππνβάιιεηαη γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή αξρείσλ ησλ 
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επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο εθαξκνγήο, φπσο 

θαζνξίδνληαη ζηελ αξ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/20-2-2023  ζρεηηθή Τπνπξγηθή απφθαζε.  

9.  Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ 

πεξηιεπηηθά. Αξρεία pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png κε ην Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ 

πεξηιήςεσλ ή δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην πιήζνο 

πνπ ζα δεισζνχλ, φπσο νξίδνληαη ζηελ Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/20-2-2023 ζρεηηθή Τπνπξγηθή 

απφθαζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, ψζηε λα ιάβεη 

ν ππνςήθηνο γηα δηνξηζκφ ηαηξφο ηα αληίζηνηρα κφξηα.  

10.   Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ Αξρείν pdf ή 

JPEG ή jpg ή x-png ή png κε πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 απφ ην Θέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ή απφ ην Γηδαζθαιείν 

Λέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Δζληθνχ θαη Θαπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ή απφ ην 

ζρνιείν Λέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Δλαιιαθηηθά αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png κε βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο πνπ 

έρεη ρνξεγεζεί κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Θεληξηθνχ 

πκβνπιίνπ Τγείαο (ΘΔ..Τ.), ή ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή ηίηινο 

Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πηπρίνπ ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΘΑΣΑ) κεηά απφ 

εμεηάζεηο ή ηίηινο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα.  

Όια ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ κεηαθξαζηεί 

επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο ηεο εκεδαπήο. ηα αξρεία pdf ή 

JPEG ή jpg ή x-png ή png ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη 

ε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αξηζκ. ΓΗΘΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) θαη 

ΓΗΑΓΠ/Φ Α.2.3/ 21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΚ3ΙΥ-ΤΛ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 

αληίγξαθα μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα θαίλεηαη φηη ηα 

αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.  

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ 

 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε esydoctors.moh.gov.gr. αξρίδεη  

ζηηο 24-3-2023 ώπα 12:00  (μεζημέπι) και λήγει ζηιρ 7-4-2023 ώπα 24:00. 

Θάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα ππνβάιεη κηα (1) ειεθηξνληθή αίηεζε αλά έγθξηζε πξνθήξπμεο 

ζέζεσλ. Ο ππνςήθηνο δχλαηαη λα δειψζεη έσο ηξεηο (3) ζέζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ γηα ην ζχλνιν 

ησλ πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ ζε λνζνθνκεία θαη γεληθά λνζνθνκεία-θέληξα πγείαο ζε φιεο ηηο 

Γηνηθήζεηο Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (Γ.Τ.ΠΔ) θαη έσο ηξεηο (3) ζέζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ γηα ην 

ζχλνιν ησλ πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ ζε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κηαο (1) κφλν 

Γ.Τ.ΠΔ δειψλνληαο ππνρξεσηηθά θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπ. 

ην αλψηαην φξην ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζέζεηο  ηνπ Δ.Θ.Α.Β. ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα έγθξηζε πξνθήξπμεο. 

Ζ ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο esydoctors.moh.gov.gr, εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελε κε ηα απαηηνχκελα  

δηθαηνινγεηηθά -ζε ειεθηξνληθή κνξθή-, σο αθνινχζσο: 

α)  ηα αλαγθαία γηα ηελ εγθπξφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ηα νπνία 

θαινχληαη «ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΣΤΠΟΤ Α», ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 ηνπ επηζπλαπηφκελνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαζψο θαη 

β) ηα απνδεηθηηθά ηεο κνξηνδφηεζεο ησλ ππνςεθίσλ ηα νπνία θαινχληαη «ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ  

ΣΤΠΟΤ Β», πνπ αθνξνχλ ζηα νπζηαζηηθά πξνζφληα, ηα νπνία κνξηνδνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη 

mailto:esydoctors.@moh.gov.gr
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ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 2, 3, 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ επηζπλαπηφκελνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο.  

Σα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία απνδεηθλχνληαη ηα απαηηνχκελα ηππηθά 

θαη κνξηνδνηνχκελα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα ή ηδηφηεηεο πνπ επηθαινχληαη νη ππνςήθηνη κε ηελ 

αίηεζε εγγξαθήο ηνπο, επιζςνάπηονηαι ηλεκηπονικά ζηην αίηηζή ηοςρ ζε απσεία μοπθήρ  

pdf ή jpg ή x-png ή png ή JPEG (θωηογπαθία), σωπηηικόηηηαρ μέσπι 2 MB. 

Ο Έιεγρνο Αηηήζεσλ-Γειψζεσλ Τπνςεθηνηήησλ - Γηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο θαη βαζκνιφγεζεο 

ησλ ππνςεθίσλ, γίλεηαη βάζεη ηεο αξ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/20-2-2023 Τπνπξγηθήο απφθαζεο 

«Θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο, αμηνιφγεζεο θαη 

επηινγήο γηα ζέζεηο Γηεπζπληή, Δπηκειεηή Α΄ θαη Δπηκειεηή Β’ θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ 

Δ..Τ.» (ΦΔΘ: 1021/Β/23-2-2023). 

Σν πκβνχιην Θξίζεο θαη Δπηινγήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο ηαηξνχο 

νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν (ηχπνπ Β΄), είηε γηαηί θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δηαδηθαζία είηε ιφγσ ελδερφκελνπ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζε θάπνην απφ ηα ππνβιεζέληα αξρεία 

(ηχπνπ Α΄ θαη Β΄). 

Ζ παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη απζεκεξφλ ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 110/η.Α΄), ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Κνλάδαο 

Ηεξάπεηξαο www.ierapetrahospital.gr θαη απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε  

dpnp_a@moh.gov.gr θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.hc-crete.gr ηεο 7εο Τ.Π.Δ. Θξήηεο.   

Δπίζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν Ιαζηζίνπ.  

 

*Αθνινπζεί παξάξηεκα πηλάθσλ 

     

 

Ο ΔΚΣΔΛΩΝ ΥΡΔΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  

ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

http://www.ierapetrahospital.gr/
mailto:dpnp_a@moh.gov.gr
http://www.hc-crete.gr/
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ΡΑΑΤΗΜΑ 

ΡΙΝΑΚΩΝ 

  

  

Δικαιολογητικά 
Αριθμόσ 

Αρχείων 

Πνομα   

Επϊνυμο   

Α.Μ.Κ.Α   

Α.Φ.Μ.   

Ρατρϊνυμο   

Μθτρϊνυμο   

Τόποσ Γζννθςθσ   

Ημερομθνία 

Γζννθςθσ 
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Α.Δ.Τ. / Αρ. 

Διαβατθρίου 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ικαγζνεια (Ελλθνικι 

ι Ρολίτθσ κράτουσ 

μζλουσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ) 

Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ ι το δελτίο αςτυνομικισ 

ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο διαβατθρίου. Πταν πρόκειται 

για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

απαιτείται και επίςθμθ μετάφραςθ των δικαιολογθτικϊν 

αυτϊν και τίτλοσ ελλθνομάκειασ τφπου Β2 ι βεβαίωςθ 

γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ από τθν αρμόδια επιτροπι του ΚΕΣΥ. 

Δεν απαιτείται τίτλοσ ελλθνομάκειασ για τουσ ιατροφσ που 

είναι απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα 

ι απόφοιτοι ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου ι διακζτουν ιςοτιμία 

και αντιςτοιχία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΡ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ι ζχουν 

αποκτιςει τίτλο ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα. 

 

Εάν επιλζξει ελλθνικι τότε αρκεί το προαναφερόμενο αρχείο 

με το Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ ι το δελτίο αςτυνομικισ 

ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο διαβατθρίου. Στθν επιλογι 

Ρολίτθσ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τότε μόνο 

κα πρζπει να αναρτθκεί αρχείο με τίτλο ελλθνομάκειασ 

τφπου Β2 ι βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ από τθν 

αρμόδια επιτροπι του ΚΕΣΥ ι τίτλοσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα ι τίτλοσ ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου 

ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΡ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ι 

τίτλοσ ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα. 

 

 
 
 
 

Βιογραφικό 

Σθμείωμα 

Επιςθμαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογθτικό 

αλλά υποβάλλεται για διευκόλυνςθ του ςυμβουλίου. Για τθν 

απόδειξθ των ουςιαςτικϊν προςόντων που αναφζρονται 

ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, απαιτείται θ υποβολι αρχείων 

των επίςθμων πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων ςτα αντίςτοιχα 

πεδία τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ, όπωσ κακορίηονται ςτθ 

παροφςα απόφαςθ. 

 

 Δικαιολογητικά Σφπου Α'  

  

ΠΙΝΑΚΑ 1 
Αριθμόσ 

Αρχείων 

ΡΤΥΧΙΟ ΙΑΤΙΚΗΣ / 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΗΣ 

Ρτυχίο. Σε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου τθσ 

αλλοδαπισ απαιτείται Ρτυχίο, επίςθμθ μετάφραςθ και 

 

1 
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 ιςοτιμία ΔΟΑΤΑΡ, όπου απαιτείται.  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΟΙΚΕΙΟΥ ΙΑΤΙΚΟΥ ι 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ ι Οδοντιατρικοφ Συλλόγου, 

ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ του 

ιατρικοφ ι οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ 

ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςισ τθσ. 

 
 
 

1 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΙΑΤΙΚΟΥ ι 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΟΥ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Απόφαςθ άδειασ ι βεβαίωςθσ άςκθςθσ ιατρικοφ ι 

οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ ι άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ ι 

οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ. 

 
 

1 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Απόφαςθ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ ι τίτλοσ 

ειδικότθτασ. 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται: 

 Για τισ κζςεισ βακμοφ Επιμελθτι Βϋ, Επιμελθτι Αϋ και 

 Διευκυντι 

(α) δεν υπθρετϊ ςε κζςθ του κλάδου Ε.Σ.Υ. ι υπθρετϊ ςε 

κζςθ του κλάδου Ε.Σ.Υ. με βακμό …… και ζχω ςυμπλθρϊςει 

ςυνεχι υπθρεςία πζντε (5) ετϊν ςτο Φορζα Ραροχισ 

Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτον οποίο υπθρετϊ ςιμερα. 

(β) δεν ζχω παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. 

πριν από τθ ςυμπλιρωςθ πζντε (5) ετϊν από τον διοριςμό 

μου ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί δφο 

(2) χρόνια από τθν θμερομθνία παραίτθςισ μου, 

(γ) δεν ζχω αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν 

Ε.Σ.Υ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί δφο 

(2) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ανάλθψθσ 

υπθρεςίασ. 
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ΕΚΡΛΗΩΣΗ 

ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗΣ 

ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

ΥΡΑΙΘΟΥ, όπου 

απαιτείται 

 
 

Βεβαίωςθ του Υπουργείου Υγείασ από τθν οποία να 

προκφπτει ότι ο ιατρόσ ζχει εκπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι 

υπθρεςία υπαίκρου ι ζχει απαλλαγεί τθσ υποχρζωςθσ. 

 
 

 
1 

ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΟ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (για 

τισ κζςεισ που 

απαιτείται) 

Τίτλοσ ιατρικισ εξειδίκευςθσ 1 

Υποςθμείωςθ: Τα αρχεία κα είναι Pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι jpg ι x-png ι png 

χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

Προχπηρεςία για διεκδίκηςη θζςησ ςε νοςοκομεία, γενικά νοςοκομεία-κζντρα υγείασ, Ε.Κ.Α.Β  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β - Προχπηρεςία - Σα χρονικά διαςτήματα που επιλζγονται ςτον κάτωθι πίνακα 
ΔΕΝ πρζπει να ςυμπίπτουν - Μζγιςτοσ αριθμόσ 500 μόρια 

  
υντελες 

τήσ: 

Αριθμόσ 
μηνϊν μετά 

την λήψη 
τίτλου 

ειδικότητασ 

 

Μόρια (ςε 
απόλυτο 
αριθμό) 

 
 

Δικαιολογητικά 

 
Αριθμόσ 
Αρχείων 

 
 
 

Εκπλιρωςθ 
υποχρεωτικισ υπθρεςίασ 
υπαίκρου 

   
 
 
 

5 

Βεβαίωςθ του Τμιματοσ Ιατρϊν 
Υπαίκρου τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 
Νομικϊν Ρροςϊπων του 
Υπουργείου Υγείασ, από τθν 
οποία να προκφπτει ότι ο ιατρόσ 
ζχει εκπλθρϊςει τθν 
υποχρεωτικι υπθρεςία 
υπαίκρου. 

 
 
 
 

1 

 
 

Δθπιήξσζε 

ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ ζε λεζησηηθέο 

πεξηνρέο θαη ζηηο άγνλεο ή 

πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, 

απφ ηαηξνχο ππφρξενπο ή 

επί ζεηεία ππνινγίδεηαη 

ζην πεληαπιφ [κφλν γηα 

φζνπο εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ λ. 

4208/2013 (Α΄252)] 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

Βεβαίωςθ του Τμιματοσ Ιατρϊν 
Υπαίκρου τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 
Νομικϊν Ρροςϊπων του 
Υπουργείου Υγείασ, από τθν 
οποία να προκφπτει ότι ο ιατρόσ 
ζχει εκπλθρϊςει τθν 
υποχρεωτικι υπθρεςία 
υπαίκρου ι τθν υπθρεςία 
υπαίκρου επί κθτεία και 
Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ ΔΥΡΕ 
του ιατρείου που ο ιατρόσ 
εκπλιρωςε τθν υποχρεωτικι 
υπθρεςία υπαίκρου, από τθν 
οποία να προκφπτει ότι θ εν 
λόγω υπθρεςία διανφκθκε ςε 
νθςιωτικζσ περιοχζσ και ςτισ 
άγονεσ ι προβλθματικζσ 
περιοχζσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 
Ιδιωτικό ιατρείο ι 
εργαςτιριο ι Ιδιωτικι 
κλινικι ωσ ςυνεργάτθσ 
(ανεξαρτιτωσ εάν το 
Ιδιωτικό ιατρείο ι 
εργαςτιριο ι Ιδιωτικι 
κλινικι διακζτει ςφμβαςθ 
με φορζα κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ) 

 
 
 
 
 

 
0,1 (Χ10) 

  Σε περίπτωςθ που ο ιατρόσ 
διακζτει Ιδιωτικό Ιατρείο: 
Βεβαίωςθ εφορίασ για τον χρόνο 
άςκθςθσ του ελεφκερου 
επαγγζλματοσ ι ζναρξθ και λιξθ 
εφορίασ άςκθςθσ του ελεφκερου 
επαγγζλματοσ ι ζναρξθ και λιξθ 
εφορίασ ι βεβαίωςθ 
αςφαλιςτικοφ φορζα. Σε 
περίπτωςθ ςυνεργαςίασ του 
ιατροφ με εργαςτιριο ι Ιδιωτικι 
Κλινικι τθσ Ελλάδασ ι τθσ 
αλλοδαπισ: Αντίγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ του ιατροφ με τθν 

 
 
 
 
 

 
1 
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    Ιδιωτικι Κλινικι τθσ Ελλάδασ 
ςτθν οποία αναφζρεται θ 
ςυνεργαςία και θ διάρκειά τθσ. 
Αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ του 
ιατροφ με τθν Ιδιωτικι Κλινικι 
τθσ αλλοδαπισ ι Βεβαίωςθ ςτθν 
οποία κα αναφζρεται θ 
ςυνεργαςία και θ διάρκειά τθσ, 
υπογεγραμμζνθ από Διοικθτικό 
Διευκυντι ι / και τα αρμόδια 
επιςτθμονικά όργανα τθσ 
Ιδιωτικισ Κλινικισ τθσ 
αλλοδαπισ 

 

 
 
 
 
 
 

Ιδιωτικι κλινικι ςτο 
πλαίςιο ςφμβαςθσ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ςε 
κακθμερινι απαςχόλθςθ 

 
 
 
 
 
 

 
0,25 (Χ10) 

  Αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ του 
ιατροφ με τθν Ιδιωτικι Κλινικι 
τθσ Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ 
ςτθν οποία βεβαιϊνεται το είδοσ 
τθσ ςυνεργαςίασ, θ διάρκειά τθσ 
και θ κακθμερινι απαςχόλθςθ 
του ιατροφ, υπογεγραμμζνθ ςε 
περίπτωςθ Ιδιωτικισ Κλινικισ 
ςτθν Ελλάδα: από τον 
Διοικθτικό Διευκυντι και τον 
Επιςτθμονικό Διευκυντι και ςε 
περίπτωςθ Ιδιωτικισ Κλινικισ 
ςτθν αλλοδαπι: από τον 
Διοικθτικό Διευκυντι και τον 
Επιςτθμονικό Διευκυντι ι τα 
αρμόδια επιςτθμονικά όργανα 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

Δθμόςια δομι 
Ρρωτοβάκμιασ 
Φροντίδασ Υγείασ 

 
 

 
0,15 (Χ10) 

  Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 
Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ τθσ 
Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ ςτθν 
οποία κα αναφζρεται θ ζμμιςκθ 
κζςθ και ο χρόνοσ εργαςίασ. Θα 
φζρει υπογραφι του Διοικθτι 
τθσ Υ.Ρε ι αντίςτοιχου 
υπεφκυνου τθσ αλλοδαπισ 

 
 

 
1 

 

Νοςοκομείο του πρϊθν 
ΙΚΑ ι ςε Νοςοκομείο 
οποιουδιποτε 
αςφαλιςτικοφ φορζα 

 

 
0,25 (Χ10) 

  Βεβαίωςθ του πρϊθν ΙΚΑ ι του 
Νοςοκομείου οποιουδιποτε 
αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία 
κα αναφζρεται θ ζμμιςκθ κζςθ 
και ο χρόνοσ εργαςίασ. 

 

 
1 

 
 

Δθμόςιο Νοςοκομείο *** 
ωσ Ρανεπιςτθμιακόσ 
υπότροφοσ με ςφμβαςθ 
πλιρουσ και κακθμερινισ 
απαςχόλθςθσ και εφόςον 
ςυμμετζχει ςε πλιρεσ 
εφθμεριακό πρόγραμμα 

 
 
 

 
0,383 
(Χ10) 

  Σφμβαςθ του Ρανεπιςτθμίου 
ςτθν οποία να αναφζρεται θ 
πλιρθσ και κακθμερινι 
απαςχόλθςθ κακϊσ και ο χρόνοσ 
εργαςίασ. Βεβαίωςθ του 
νοςοκομείου ότι ο ιατρόσ 
εργάςτθκε ωσ Ρανεπιςτθμιακόσ 
υπότροφοσ με ςφμβαςθ 
πλιρουσ, κακθμερινισ 
απαςχόλθςθσ και ςυμμετείχε ςε 
πλιρεσ εφθμεριακό πρόγραμμα 
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    υπογεγραμμζνθ από τον 
Διοικθτικό Διευκυντι και τον 
Διευκυντι Ιατρικισ Υπθρεςίασ. 

 

Δθμόςιο Νοςοκομείο *** 
ωσ παραταςιακόσ 
ειδικευόμενοσ, με τίτλο 
ειδικότθτασ, και εφόςον 
ςυμμετζχει ςε πλιρεσ 
εφθμεριακό πρόγραμμα. 

 
 

0,383 
(Χ10) 

  Βεβαίωςθ του νοςοκομείου ςτθ 
οποία να αναφζρεται θ διάρκεια 
τθσ παράταςθσ μετά τθ λιψθ 
του τίτλου ειδικότθτασ και θ 
ςυμμετοχι ςτο πλιρεσ 
εφθμεριακό πρόγραμμα. 

 

 
1 

Δθμόςιο νοςοκομείο με 
δελτίο παροχισ 
υπθρεςιϊν 

 

0,275 
(Χ10) 

  Βεβαίωςθ του νοςοκομείου από 
τθν οποία να προκφπτει 
λεπτομερϊσ θ απαςχόλθςθ και θ 
διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ 

 
1 

α) Δθμόςιο νοςοκομείο, 
ςτθν Ελλάδα *** ωσ 
ιατρόσ ΕΣΥ ι μζλοσ ΔΕΡ ι 
επικουρικόσ ι ωσ 
εξειδικευόμενοσ ςε 
αναγνωριςμζνθ ιατρικι 
εξειδίκευςθ για το χρόνο 
άςκθςθσ και παράταςθσ 
τθσ παραμονισ του ςε 
εκπαιδευτικό κζντρο 
*πρϊτο εδάφιο αρ. 23, ν. 
4999/2022 (Αϋ225)+ ι 
ιατρόσ του ΕΟΔΥ με 
διάκεςθ ςε νοςοκομεία 
του Ε.Σ.Υ. *αφορά μόνο 
το χρονικό διάςτθμα που 
ο ιατρόσ υπθρετοφςε με 
διάκεςθ από το 
ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ςε 
Νοςοκομεία ι Κζντρα 
Υγείασ, κατά τα 
αναφερόμενα ςτο 
δεφτερο εδάφιο του 
άρ.41 ν. 4368/2016 
(Αϋ21)+ ι ιατρόσ ςτο Γ.Ν. 
Θιρασ, β) ςτο Ε.Κ.Α.Β., 
ςτο Ωνάςειο ι ςτο Γ.Ν. 
«Ραπαγεωργίου» ι ςτα 
ςτρατιωτικά νοςοκομεία 
ι ςτο Ερρίκοσ Ντυνάν 
*(για το χρονικό διάςτθμα 
που το Νοςοκομείο 
εποπτευόταν από το 
Υπουργείο Υγείασ, κατά 
τα αναφερόμενα ςτο 
πρϊτο εδάφιο του άρ.41 
ν.4368/2016 (Αϋ21)+, γ) 
ςε νοςοκομείο Ευρϊπθσ, 
Ηνωμζνου Βαςίλειου, Β. 
Αμερικισ, Ωκεανίασ, 
Ιαπωνίασ με ζμμιςκθ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,383 
(Χ10) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βεβαίωςθ του νοςοκομείου τθσ 
Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ ςτθν 
οποία κα αναφζρεται ο χρόνοσ 
ςυνεργαςίασ ι υποτροφίασ, θ 
πλιρθσ και κακθμερινι 
απαςχόλθςθ ςε κλινικό ζργο και 
θ ςυμμετοχι ςε πλιρεσ 
εφθμεριακό πρόγραμμα, 
υπογεγραμμζνθ ςε περίπτωςθ 
νοςοκομείου ςτθν Ελλάδα: από 
τον Διοικθτικό Διευκυντι και τον 
Διευκυντι Ιατρικισ Υπθρεςίασ 
και ςε περίπτωςθ νοςοκομείου 
ςτθν αλλοδαπι: από τον 
Διοικθτικό Διευκυντι ι/και τον 
Επιςτθμονικό Διευκυντι ι τα 
αρμόδια επιςτθμονικά όργανα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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κζςθ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ ι 
υποτροφία ςτθν Ελλάδα 
ι εξωτερικό με 
αποδεδειγμζνο 
κακθμερινό κλινικό ζργο 
και εφθμερίεσ (Ιςότιμο 
με ζμμιςκθ κζςθ 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ). 

     

 

 
Νοςοκομείο εξωτερικοφ 
πλθν Ευρϊπθσ, Β. 
Αμερικισ, Ωκεανίασ, 
Ιαπωνίασ με ζμμιςκθ 
κζςθ. 

 
 
 

 
0,25 (Χ10) 

  Βεβαίωςθ νοςοκομείου τθσ 
αλλοδαπισ ςτθν οποία κα 
αναφζρεται ο χρόνοσ 
ςυνεργαςίασ και θ πλιρθσ 
απαςχόλθςθ. Η βεβαίωςθ κα 
υπογράφεται από τα αρμόδια 
διοικθτικά ι επιςτθμονικά 

όργανα του κάκε φορζα ι 
αντίςτοιχων υπευκφνων τθσ 
αλλοδαπισ 

 
 
 

 
1 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ 

Πταν θ προχπθρεςία 
αφορά ςε υπθρεςία 
υπαίκρου 12 μθνϊν 
ειδικευμζνων ιατρϊν 
επί κθτεία, ςε 
νθςιωτικζσ περιοχζσ 
και ςτισ άγονεσ ι 
προβλθματικζσ 
περιοχζσ, 
υπολογίηεται ςτο 
επταπλό *μόνο για 
όςουσ εμπίπτουν 
ςτισ διατάξεισ του 
δεφτερου εδαφίου 
τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 22 του ν. 
4208/2013 (Α’ 252). 
** 

   
 
 
 
 
 
 

 
35* 

 
 
 

 
Βεβαίωςθ του Υπουργείου 
Υγείασ, από τθν οποία να 
προκφπτει ότι ο ιατρόσ ζχει 
προχπθρεςία 12 μθνϊν ςε 
υπθρεςία υπαίκρου 
ειδικευμζνων ιατρϊν επί 
κθτεία, ςε νθςιωτικζσ 
περιοχζσ και ςτισ άγονεσ ι 
προβλθματικζσ περιοχζσ 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Δθμόςια δομι 
Ρρωτοβάκμιασ 
Φροντίδασ Υγείασ ωσ 
επικουρικόσ ιατρόσ 
ςε άγονεσ, 

νθςιωτικζσ, 
προβλθματικζσ ι 
απομακρυςμζνεσ 
περιοχζσ 
υπολογίηεται εισ 
διπλοφν 

 
 
 
 
 

0,15 (Χ10) Χ 2 

   

 
Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 
Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ τθσ 
Ελλάδασ ςτθν οποία κα 
αναφζρεται θ ζμμιςκθ κζςθ 
και ο χρόνοσ εργαςίασ. Θα 
φζρει υπογραφι του Διοικθτι 
τθσ Υ.ΡΕ 

 
 
 
 
 

1 
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Σε Δθμόςιο 
νοςοκομείο ςτθν 
Ελλάδα ι ςτο 
Ε.Κ.Α.Β., ωσ 
επικουρικόσ ιατρόσ 
ςε άγονεσ, 
νθςιωτικζσ, 
προβλθματικζσ ι 
απομακρυςμζνεσ 
περιοχζσ 
υπολογίηεται εισ 
διπλοφν 

 
 
 
 

 
0,383 (Χ10) Χ 

2 

  Βεβαίωςθ νοςοκομείου τθσ 
Ελλάδασ ςτθν οποία κα 
αναφζρεται ο χρόνοσ 
ςυνεργαςίασ και θ πλιρθσ 
απαςχόλθςθ. Βεβαίωςθ του 
Ε.Κ.Α.Β. ςτθν οποία κα 
αναφζρεται ο χρόνοσ 
ςυνεργαςίασ και θ πλιρθσ 
απαςχόλθςθ. Οι Βεβαιϊςεισ 
κα φζρουν υπογραφι των 
αρμοδίων διοικθτικϊν ι 
επιςτθμονικϊν οργάνων των 
φορζων . 

 
 
 
 
 
 

1 

  φνολο 
μορίων 

500 
  

Εκτόσ από την εκπλήρωςη υποχρεωτικήσ υπηρεςίασ υπαίθρου και την επί θητεία υπηρεςία υπαίθρου χωρίσ 
ειδικότητα, όλεσ οι προχπηρεςίεσ του ανωτζρω πίνακα μοριοδοτοφνται μόνο μετά την λήψη του τίτλου ειδικότητασ 
*Σα 35 μόρια αντιςτοιχοφν ςε μία πλήρη 12μηνη θητεία. ε περίπτωςη που ο υποψήφιοσ ζχει λιγότερη ή 
περιςςότερη από τουσ 12 μήνεσ θητεία, μοριοδοτείται ςφμφωνα με τον πίνακα Δημόςια Δομή Π.Φ.Τ. 
** Αφορά τουσ ιατροφσ που αποφοίτηςαν μετά την 18.11.2013 και όςουσ αποφοίτηςαν πριν από την 18.11.2013 και 
υπηρζτηςαν (υπόχρεοι και επί θητεία) από τισ 21.02.2016 και μετά. 
*** (ςυμπεριλαμβανομζνου και του Αιγινήτειου και Αρεταίειου Νοςοκομείου) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3 

Προχπηρεςία 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β- Προχπηρεςία για θζςεισ με αναγνωριςμζνη εξειδίκευςη ή ειδική εμπειρία - Σα 
χρονικά διαςτήματα που επιλζγονται ΔΕΝ πρζπει να ςυμπίπτουν - Μζγιςτοσ αριθμόσ 500 μόρια 

  
υντελεςτήσ: 

Αριθμόσ 
μηνϊν μετά 

την λήψη 

Μόρια 
(ςε 

απόλυτο 

 
Δικαιολογητικά 

 

Αριθμόσ 
Αρχείων 

 

  τίτλου 
ειδικότητασ 

αριθμό)   

 
 
 
 

Δθπιήξσζε ππνρξεσηηθήο 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ 

   
 
 
 

 
5 

Βεβαίωςθ του 
Τμιματοσ Ιατρϊν 
Υπαίκρου τθσ 
Διεφκυνςθσ 
Ανκρωπίνου 
Δυναμικοφ Νομικϊν 
Ρροςϊπων του 
Υπουργείου Υγείασ, 
από τθν οποία να 
προκφπτει ότι ο ιατρόσ 
ζχει εκπλθρϊςει τθν 
υποχρεωτικι 
υπθρεςία υπαίκρου. 

 
 
 
 
 
 

1 
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Δθπιήξσζε ππνρξεσηηθήο 
ππεξεζίαο ππαίζξνπ ζε 
λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη ζηηο 
άγνλεο ή πξνβιεκαηηθέο 
πεξηνρέο, απφ ηαηξνχο 
ππφρξενπο ή επί ζεηεία 
ππνινγίδεηαη ζην πεληαπιφ 
[κφλν γηα φζνπο εκπίπηνπλ ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 
4208/2013 (Α΄252) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 

Βεβαίωςθ του 
Τμιματοσ Ιατρϊν 
Υπαίκρου τθσ 
Διεφκυνςθσ 
Ανκρωπίνου 
Δυναμικοφ Νομικϊν 
Ρροςϊπων του 
Υπουργείου Υγείασ, 
από τθν οποία να 
προκφπτει ότι ο ιατρόσ 
ζχει εκπλθρϊςει τθν 
υποχρεωτικι 
υπθρεςία υπαίκρου ι 
τθν υπθρεςία 
υπαίκρου επί κθτεία 
και Βεβαίωςθ τθσ 
αρμόδιασ ΔΥΡΕ του 
ιατρείου που ο ιατρόσ 
εκπλιρωςε τθν 
υποχρεωτικι 
υπθρεςία υπαίκρου, 
από τθν οποία να 
προκφπτει ότι θ εν 
λόγω υπθρεςία 
διανφκθκε ςε 
νθςιωτικζσ περιοχζσ 
και ςτισ άγονεσ ι 
προβλθματικζσ 
περιοχζσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Ιδιωτικό ιατρείο ι εργαςτιριο ι 
Ιδιωτικι κλινικι ωσ ςυνεργάτθσ 
(ανεξαρτιτωσ εάν το Ιδιωτικό 
ιατρείο ι εργαςτιριο ι Ιδιωτικι 
κλινικι διακζτει ςφμβαςθ με 
φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ) 

 
 

 
0,05 (Χ10) 

  Σε περίπτωςθ που ο 
ιατρόσ διακζτει 
Ιδιωτικό Ιατρείο: 
Βεβαίωςθ εφορίασ για 
τον χρόνο άςκθςθσ του 
ελεφκερου 

επαγγζλματοσ ι 
ζναρξθ και λιξθ 

 
 
 
 

1 
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    εφορίασ άςκθςθσ του 
ελεφκερου 
επαγγζλματοσ ι 
ζναρξθ και λιξθ 
εφορίασ ι βεβαίωςθ 
αςφαλιςτικοφ φορζα. 
Σε περίπτωςθ 
ςυνεργαςίασ του 
ιατροφ με εργαςτιριο 
ι Ιδιωτικι Κλινικι τθσ 
Ελλάδασ ι τθσ 
αλλοδαπισ: Αντίγραφο 
τθσ ςφμβαςθσ του 
ιατροφ με τθν Ιδιωτικι 
Κλινικι τθσ Ελλάδασ 
ςτθν οποία 
αναφζρεται θ 
ςυνεργαςία και θ 
διάρκειά τθσ. 
Αντίγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ του ιατροφ 
με τθν Ιδιωτικι Κλινικι 
τθσ αλλοδαπισ ι 
Βεβαίωςθ ςτθν οποία 
κα αναφζρεται θ 
ςυνεργαςία και θ 
διάρκειά τθσ, 
υπογεγραμμζνθ από 
Διοικθτικό Διευκυντι ι 
/ και τα αρμόδια 
επιςτθμονικά όργανα 
τθσ Ιδιωτικισ Κλινικισ 
τθσ αλλοδαπισ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ιδιωτικι κλινικι ςτο πλαίςιο 
ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ 
εργαςίασ ςε κακθμερινι 
απαςχόλθςθ 

 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
0,125 (Χ10) 

  Αντίγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ του ιατροφ 
με τθν Ιδιωτικι Κλινικι 
τθσ Ελλάδασ ι τθσ 
αλλοδαπισ ςτθν οποία 
βεβαιϊνεται το είδοσ 
τθσ ςυνεργαςίασ, θ 
διάρκειά τθσ και θ 
κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του 
ιατροφ, 
υπογεγραμμζνθ ςε 
περίπτωςθ Ιδιωτικισ 
Κλινικισ ςτθν Ελλάδα: 
από τον Διοικθτικό 
Διευκυντι και τον 
Επιςτθμονικό 
Διευκυντι και ςε 
περίπτωςθ Ιδιωτικισ 
Κλινικισ ςτθν 
αλλοδαπι: από τον 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ι ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΜΡΕΙΙΑ 
0,25 (Χ10) 
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    Διοικθτικό Διευκυντι 
και τον Επιςτθμονικό 
Διευκυντι ι τα 
αρμόδια επιςτθμονικά 
όργανα 

 

 
 
 
 
 
 

Δθμόςια δομι Ρρωτοβάκμιασ 
Φροντίδασ 

 
 
 
 
 

0,15(Υ10) 

  Βεβαίωςθ τθσ 
αρμόδιασ Υγειονομικισ 
Ρεριφζρειασ τθσ 
Ελλάδασ ι τθσ 
αλλοδαπισ ςτθν οποία 
κα αναφζρεται θ 
ζμμιςκθ κζςθ και ο 
χρόνοσ εργαςίασ. Θα 
φζρει υπογραφι του 
Διοικθτι τθσ ΥΡΕ ι 
αντίςτοιχου 

υπεφκυνου τθσ 
αλλοδαπισ 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

Σε νοςοκομείο του πρϊθν ΙΚΑ ι 
ςε Νοςοκομείο οποιουδιποτε 
αςφαλιςτικοφ φορζα 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
0,125 (Χ10) 

  Βεβαίωςθ του πρϊθν 
ΙΚΑ ι του 
Νοςοκομείου 
οποιουδιποτε 
αςφαλιςτικοφ φορζα 
ςτθν οποία κα 
αναφζρεται θ ζμμιςκθ 
κζςθ και ο χρόνοσ 
εργαςίασ. 

 
 
 
 

1 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ι ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΜΡΕΙΙΑ 
0,25(Χ10) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Δθμόςιο Νοςοκομείο *** ωσ 
Ρανεπιςτθμιακόσ υπότροφοσ 
με ςφμβαςθ πλιρουσ και 
κακθμερινισ απαςχόλθςθσ και 
εφόςον ςυμμετζχει ςε πλιρεσ 
εφθμεριακό πρόγραμμα 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
0,191(Χ10) 

  Σφμβαςθ του 
Ρανεπιςτθμίου ςτθν 
οποία να αναφζρεται 
θ πλιρθσ και 
κακθμερινι 
απαςχόλθςθ κακϊσ 
και ο χρόνοσ εργαςίασ. 
Βεβαίωςθ του 
νοςοκομείου ότι ο 
ιατρόσ εργάςτθκε ωσ 
Ρανεπιςτθμιακόσ 
υπότροφοσ με 
ςφμβαςθ πλιρουσ, 
κακθμερινισ 
απαςχόλθςθσ και 
ςυμμετείχε ςε πλιρεσ 
εφθμεριακό 
πρόγραμμα 
υπογεγραμμζνθ από 
τον Διοικθτικό 
Διεκυντι και τον 
Διευκυντι Ιατρικισ 
Υπθρεςίασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ι ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΜΡΕΙΙΑ 
0,383(Χ10) 

 

ΑΔΑ: 6ΗΦΛ469041-0ΝΤ



 

19 

 

 

 

 

 
Δθμόςιο Νοςοκομείο *** ωσ 
παραταςιακόσ ειδικευόμενοσ, 
με τίτλο ειδικότθτασ, και 
εφόςον ςυμμετζχει ςε πλιρεσ 
εφθμεριακό πρόγραμμα. 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
0,191 (Υ10) 

  Βεβαίωςθ του 
νοςοκομείου ςτθν 
οποία να αναφζρεται 
θ διάρκεια τθσ 
παράταςθσ μετά τθ 
λιψθ του τίτλου 
ειδικότθτασ και θ 
ςυμμετοχι ςτο πλιρεσ 
εφθμεριακό 
πρόγραμμα. 

 
 
 

 
1 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ι ΕΙΔΙΚΗ 

ΕΜΡΕΙΙΑ 
0,383(Χ10) 

 
 
 
 
 

Δθμόςιο νοςοκομείο με δελτίο 
παροχισ υπθρεςιϊν 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
0,137 (Χ10) 

  Βεβαίωςθ του 
νοςοκομείου από τθν 
οποία να προκφπτει θ 
απαςχόλθςθ και 
διάρκεια τθσ 
ςυνεργαςίασ 

 

 
1 

 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ι ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΜΡΕΙΙΑ 
0,275 (Χ10) 

  Βεβαίωςθ του 
νοςοκομείου από τθν 
οποία να προκφπτει θ 
εξειδίκευςθ ι ειδικι 
εμπειρία και θ 
διάρκεια τθσ 
ςυνεργαςίασ 

 
 
 

1 
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α) Δθμόςιο νοςοκομείο, ςτθν 
Ελλάδα *** ωσ ιατρόσ ΕΣΥ ι 
μζλοσ ΔΕΡ ι επικουρικόσ ι ωσ 
εξειδικευόμενοσ ςε 
αναγνωριςμζνθ ιατρικι 
εξειδίκευςθ για το χρόνο 
άςκθςθσ και παράταςθσ τθσ 
παραμονισ του ςε 
εκπαιδευτικό κζντρο *πρϊτο 
εδάφιο αρ. 23, ν. 4999/2022 
(Αϋ225)+ ι ιατρόσ του ΕΟΔΥ με 
διάκεςθ ςε νοςοκομεία του 
Ε.Σ.Υ. *αφορά μόνο το χρονικό 
διάςτθμα που ο ιατρόσ 
υπθρετοφςε με διάκεςθ από το 
ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ςε Νοςοκομεία ι 
Κζντρα Υγείασ, κατά τα 
αναφερόμενα ςτο δεφτερο 
εδάφιο του άρ.41 ν. 4368/2016 
(Αϋ21)+ ι ιατρόσ ςτο Γ.Ν. Θιρασ, 
β) ςτο Ε.Κ.Α.Β., ςτο Ωνάςειο ι 
ςτο Γ.Ν. «Ραπαγεωργίου» ι ςτα 
ςτρατιωτικά νοςοκομεία ι ςτο 
Ερρίκοσ Ντυνάν *(για το χρονικό 
διάςτθμα που το Νοςοκομείο 
εποπτευόταν από το Υπουργείο 
Υγείασ, κατά τα αναφερόμενα 
ςτο πρϊτο εδάφιο του άρ.41 
ν.4368/2016 (Αϋ21)+, γ) ςε 
νοςοκομείο Ευρϊπθσ, 
Ηνωμζνου Βαςίλειου, Β. 
Αμερικισ, Ωκεανίασ, Ιαπωνίασ 
με ζμμιςκθ κζςθ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ ι υποτροφία 
ςτθν Ελλάδα ι εξωτερικό με 
αποδεδειγμζνο κακθμερινό 
κλινικό ζργο και εφθμερίεσ 
(Ιςότιμο με ζμμιςκθ κζςθ 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
0,191 (Χ10) 

   
 

 
Βεβαίωςθ του 

νοςοκομείου τθσ 

Ελλάδασ ι τθσ 

αλλοδαπισ ςτθν οποία 

κα αναφζρεται ο 

χρόνοσ ςυνεργαςίασ ι 

υποτροφίασ, θ πλιρθσ 

και κακθμερινι 

απαςχόλθςθ ςε 

κλινικό ζργο και θ 

ςυμμετοχι ςε πλιρεσ 

εφθμεριακό 

πρόγραμμα, 

υπογεγραμμζνθ ςε 

περίπτωςθ 

νοςοκομείου ςτθν 

Ελλάδα: από τον 

Διοικθτικό Διευκυντι 

και τον Διευκυντι 

Ιατρικισ Υπθρεςίασ και 

ςε περίπτωςθ 

νοςοκομείου ςτθν 

αλλοδαπι: από τον 

Διοικθτικό Διευκυντι 

και τον Επιςτθμονικό 

Διευκυντι ι τα 

αρμόδια επιςτθμονικά 

όργανα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ι ΕΙΔΙΚΗ 

ΕΜΡΕΙΙΑ 

0,383 (Χ10) 

  Βεβαίωςθ του 

νοςοκομείου τθσ 

Ελλάδασ ι τθσ 

αλλοδαπισ ςτθν οποία 

κα αναφζρεται ο 

χρόνοσ ςυνεργαςίασ ι 

υποτροφίασ, θ πλιρθσ 

και κακθμερινι 

απαςχόλθςθ ςε 

κλινικό ζργο και θ 

ςυμμετοχι ςε πλιρεσ 

εφθμεριακό 

πρόγραμμα, 

υπογεγραμμζνθ ςε 

περίπτωςθ 

νοςοκομείου ςτθν 

Ελλάδα: από τον 

Διοικθτικό Διευκυντι 

και τον Διευκυντι 

Ιατρικισ Υπθρεςίασ και 

ςε περίπτωςθ 

νοςοκομείου ςτθν 

αλλοδαπι: από τον 

Διοικθτικό Διευκυντι 

και τον Επιςτθμονικό 

Διευκυντι ι τα 

αρμόδια επιςτθμονικά 

όργανα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 

 
Νοςοκομείο εξωτερικοφ πλθν 
Ευρϊπθσ, Β. Αμερικισ, 
Ωκεανίασ, Ιαπωνίασ με ζμμιςκθ 
κζςθ. 

 
 
 
 
 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
0,125 (Χ10) 

  Βεβαίωςθ 
νοςοκομείου τθσ 
αλλοδαπισ ςτθν οποία 
κα αναφζρεται ο 
χρόνοσ ςυνεργαςίασ 
και θ πλιρθσ 
απαςχόλθςθ. Η 
βεβαίωςθ κα 
υπογράφεται από τα 
αρμόδια διοικθτικά ι 
επιςτθμονικά όργανα 
του κάκε φορζα ι 
αντίςτοιχων 
υπευκφνων τθσ 
αλλοδαπισ 

 
 
 
 
 
 
 

1 

ΑΔΑ: 6ΗΦΛ469041-0ΝΤ



 

22 

 

 

 

  
 
 
 

 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ι ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΜΡΕΙΙΑ 
0,25 (Χ10) 

  Βεβαίωςθ 
νοςοκομείου τθσ 
αλλοδαπισ ςτθν οποία 
κα αναφζρεται ο 
χρόνοσ ςυνεργαςίασ 
και θ πλιρθσ 
απαςχόλθςθ. Η 
βεβαίωςθ κα 
υπογράφεται από τα 
αρμόδια διοικθτικά ι 
επιςτθμονικά όργανα 
του κάκε φορζα ι 
αντίςτοιχων 
υπευκφνων τθσ 
αλλοδαπισ 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Πταν θ προχπθρεςία αφορά 
ςε υπθρεςία υπαίκρου 12 
μθνϊν ειδικευμζνων ιατρϊν 
επί κθτεία, ςε νθςιωτικζσ 
περιοχζσ και ςτισ άγονεσ ι 
προβλθματικζσ περιοχζσ, 
υπολογίηεται ςτο επταπλό 
*μόνο για όςουσ εμπίπτουν 
ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 22 του ν. 4208/2013 
(Α’ 252) ** 

   
 
 
 
 
 

35* 

Βεβαίωςθ του 
Υπουργείου Υγείασ, 
από τθν οποία να 
προκφπτει ότι ο ιατρόσ 
ζχει προχπθρεςία 12 
μθνϊν ςε υπθρεςία 
υπαίκρου 
ειδικευμζνων ιατρϊν 
επί κθτεία, ςε 
νθςιωτικζσ περιοχζσ 
και ςτισ άγονεσ ι 
προβλθματικζσ 
περιοχζσ 

 
 
 
 
 
 

1 

 

Δθμόςια δομι 
Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ 
Υγείασ ωσ επικουρικόσ 
ιατρόσ ςε άγονεσ, 
νθςιωτικζσ, προβλθματικζσ 
ι απομακρυςμζνεσ περιοχζσ 
υπολογίηεται εισ διπλοφν 

 
 
 
 

0,075 (Χ10) Χ 2 

  Βεβαίωςθ τθσ 
αρμόδιασ Υγειονομικισ 
Ρεριφζρειασ τθσ 
Ελλάδασ ςτθν οποία 
κα αναφζρεται θ 
ζμμιςκθ κζςθ και ο 
χρόνοσ εργαςίασ. Θα 
φζρει υπογραφι του 
Διοικθτι τθσ Υ.ΡΕ 

 
 
 
 

1 

 
 

 
Δθμόςιο νοςοκομείο ςτθν 
Ελλάδα ι ςτο Ε.Κ.Α.Β., ωσ 
επικουρικόσ ιατρόσ ςε 
άγονεσ, νθςιωτικζσ, 
προβλθματικζσ ι 
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ 
υπολογίηεται εισ διπλοφν 

 
 
 
 
 

 
0,191 (Χ10) Χ2 

  Βεβαίωςθ 
νοςοκομείου τθσ 
Ελλάδασ ςτθν οποία 
κα αναφζρεται ο 
χρόνοσ ςυνεργαςίασ 
και θ πλιρθσ 
απαςχόλθςθ. 
Βεβαίωςθ του Ε.Κ.Α.Β. 
ςτθν οποία κα 
αναφζρεται ο χρόνοσ 
ςυνεργαςίασ και θ 
πλιρθσ απαςχόλθςθ. 
Οι Βεβαιϊςεισ κα 
φζρουν υπογραφι των 

 
 
 
 
 

 
1 
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    αρμοδίων διοικθτικϊν 
ι επιςτθμονικϊν 
οργάνων των φορζων . 

 

 

Κάτοχοσ τίτλου εξειδίκευςθσ 
ΝΑΙ 100 μόρια 

 Ριςτοποιθτικό 
Εξειδίκευςθσ 

1 

ΟΧΙ 0 μόρια    

 

Ο ηίηινο εμεηδίθεπζεο δελ απαηηείηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ζέζεσλ κε βαζκφ 
Δπηκειεηή Β΄ γηα ζέζεηο κε αλαγλσξηζκέλε εμεηδίθεπζε, σζηφζν νη θάηνρνη ηίηινπ εμεηδίθεπζεο πξνεγνχληαη 
ζηε ζεηξά 
θαηάηαμεο ηνπ πίλαθα αμηνιφγεζεο. 
 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: Η πξνυπεξεζία πνπ δηαλχζεθε κεηά ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο 

 ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ: Η πξνυπεξεζία πνπ δηαλχζεθε ζε εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ζε φιεο ηηο αλαγλσξηζκέλεο 
εμεηδηθεχζεηο [άξ.23, λ. 4999/2023 (Α’ 225)] 

 ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ: Η ειδικι εμπειρία που διανφκθκε ςε ειδικι μονάδα ι τμιμα ι ςε παιδιατρικά τμιματα 

Εκτόσ από την εκπλήρωςη υποχρεωτικήσ υπηρεςίασ υπαίθρου και την επί θητεία υπηρεςία υπαίθρου 

χωρίσ ειδικότητα, όλεσ οι προχπηρεςίεσ του ανωτζρω πίνακα μοριοδοτοφνται μόνο μετά την λήψη του 

τίτλου ειδικότητασ 

*Σα 35 μόρια αντιςτοιχοφν ςε μία πλήρη 12μηνη θητεία. ε περίπτωςη που ο υποψήφιοσ ζχει 
λιγότερη ή περιςςότερη από τουσ 12 μήνεσ θητεία, μοριοδοτείται ςφμφωνα με τον πίνακα Δημόςια 
Δομή Π.Φ.Τ. 
** Αφορά τουσ ιατροφσ που αποφοίτηςαν μετά την 18.11.2013 και όςουσ αποφοίτηςαν πριν από την 

18.11.2013 και υπηρζτηςαν (υπόχρεοι και επί θητεία) από τισ 21.02.2016 και μετά. 

*** (ςυμπεριλαμβανομζνου και του Αιγινήτειου και Αρεταίειου Νοςοκομείου) 

ΠΙΝΑΚΑ 4α 

Επιςτημονικό ζργο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Βϋ- Επιςτημονικό ζργο μόνο για Επιμελητζσ Α’ και Β’ 
 

ςνηελεζηήρ/ 
Μψπια 

 
Απιθμψρ 

ςνολική 
Βαθμολογία 
/ Μψπια 

 
Γικαιολογηηικά 

Απιθμψρ 
Απσείυν 

 
 

 
Αλαθνηλψζεηο ζε 

ζπλέδξην ειιεληθφ ή 
ηνπ εμσηεξηθνχ (κε 

δηεζλέο) 

0,5 X αξηζκφ 
ην 1

ν
 φλνκα ή 

ην ηειεπηαίν 
φλνκα 

   
 
 

 
Αξρείν κε ην Δμψθπιιν θαη ζειίδα 
βηβιίνπ πεξηιήςεσλ 

 
 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

0,35 Υ αξηζκφ 
ην 2ν θαη 3ν 

φλνκα 

  

0,1 X αξηζκφ 
ζηηο 
ππφινηπεο 
ζέζεηο 

  

 
 
 

 
Γεκνζηεχζεηο ζε κε 
αμηνινγεκέλα 
πεξηνδηθά 

 

0,75 X αξηζκφ 
ην 1

ν
 φλνκα ή 

ην ηειεπηαίν 
φλνκα 

   
 
 
 
 

Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ 
πεξηιήςεσλ 

 
 

 
Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

0,5 X αξηζκφ 
ην 2ν θαη 3ν 
φλνκα 

  

0,2 X αξηζκφ 
ζηηο 
ππφινηπεο 
ζέζεηο 
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Οκηιίεο ζε ζπλέδξηα 
ζηελ Διιάδα ή ην 
εμσηεξηθφ (κε 
δηεζλή) 

 

 
1,00 X αξηζκφ 

   

Αξρείν κε ην Δμψθπιιν θαη ζειίδα 
βηβιίνπ πεξηιήςεσλ 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

 
Οκηιίεο ζε δηεζλή 
ζπλέδξηα (ζηελ 
Διιάδα ή ζην 
εμσηεξηθφ) 

 

 
2,00 X αξηζκφ 

   
 
Αξρείν κε ην Δμψθπιιν θαη ζειίδα 
βηβιίνπ πεξηιήςεσλ 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

 
 
 

 
Αλαθνηλψζεηο ζε 
δηεζλή ζπλέδξηα 

1,5 X αξηζκφ 
ην 1

ν
 φλνκα ή 

ην ηειεπηαίν 
φλνκα 

   
 
 

 
Αξρείν κε ην Δμψθπιιν θαη ζειίδα 
βηβιίνπ πεξηιήςεσλ 

 
 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

1,25 Υ αξηζκφ 
ην 2ν θαη 3ν 
φλνκα 

  

0,5 Υ αξηζκφ 
ζηηο 
ππφινηπεο 
ζέζεηο 

  

 
 
 

Γεκνζηεχζεηο ζε 
αμηνινγεκέλα 
(Pubmed) πεξηνδηθά 

3.5 X αξηζκφ 
ην 1

ν
 φλνκα ή 

ην ηειεπηαίν 
φλνκα 

   
 
 

Αξρείν κε ην Γεκνζηεπκέλν άξζξν ή 
βεβαίσζε εθδφηε φηη ην άξζξν έρεη 
γίλεη δεθηφ θαη είλαη ππφ έθδνζε 

 

 
Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

2,5 Υ αξηζκφ 
ην 2ν θαη 3ν 
φλνκα 

  

1.5 Υ αξηζκφ 
ζηηο 
ππφινηπεο 
ζέζεηο 

  

 
 

 
Γεκνζηεχζεηο ζε 
πεξηνδηθά κε 
ζπληειεζηή   επηξξνήο 
>3 

5 X αξηζκφ ην 
1

ν
 φλνκα ή ην 

ηειεπηαίν 
φλνκα 

   
 
 
 

Αξρείν κε ην Γεκνζηεπκέλν άξζξν ή 
βεβαίσζε εθδφηε φηη ην άξζξν έρεη 
γίλεη δεθηφ θαη είλαη ππφ έθδνζε 

 
 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

3,5 Υ αξηζκφ 
ην 2ν θαη 3ν 
φλνκα 

  

2,5 Υ αξηζκφ 
ζηηο 
ππφινηπεο 
ζέζεηο 

  

 
 
 

 
Γεκνζηεχζεηο ζε 
πεξηνδηθά κε 
ζπληειεζηή επηξξνήο 
>10 

 
10 X αξηζκφ 
ην 1

ν
 φλνκα ή 

ην ηειεπηαίν 
φλνκα 

   
 
 
 

Αξρείν κε ην Γεκνζηεπκέλν άξζξν ή 
βεβαίσζε εθδφηε φηη ην άξζξν έρεη 
γίλεη δεθηφ θαη είλαη ππφ έθδνζε 

 
 

 
Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

7 Υ αξηζκφ ην 
2ν θαη 3ν 
φλνκα 

  

5 Υ αξηζκφ 
ζηηο 
ππφινηπεο 
ζέζεηο 
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πκκεηνρή ζε 
εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα- 
Πνιπθεληξηθέο κειέηεο 
ή αμηνινγεηήο ζε 
πεξηνδηθφ (PubMed). 

15 κφξηα γηα 
έσο 2 
εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα 
- κειέηεο (ή 
αμηνινγνχκελα 
πεξηνδηθά) 

   
 
 
 

 
Αξρείν κε Βεβαίσζε ΔΛΚΔ ή ΔΛΚΔΑ 
ή Βεβαίσζε εθδφηε έγθπξνπ 
πεξηνδηθνχ) 

 
 
 
 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 

αληίζηνηρνο 
κε ηα 

δεισκέλα 
αξρεία 

 

25 κφξηα γηα 3 
ή πεξηζζφηεξα 
εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα 
- κειέηεο (ή 
αμηνινγνχκελ 
α πεξηνδηθά) 

  

 
 
 
 
 

πγγξαθή ή 
ζπκκεηνρή ζε 
ζπγγξαθή θεθαιαίσλ 
βηβιίσλ ηνκέα πγείαο 

Διιεληθά 
βηβιία 

   
 
 
 

 
Αξρείν κε ην Δμψθπιιν θαη 
πεξηερφκελα βηβιίνπ ηνκέα πγείαο 

 
 

 
Αξηζκφο 
Αξρείσλ 

αληίζηνηρνο 
κε ηα 

δεισκέλα 
αξρεία 

5 κφξηα γηα 
έσο 2 

  

7,5 γηα 3 θαη 
πάλσ 

  

Γηεζλή βηβιία 
  

10 κφξηα γηα 
έσο 2 

  

15 κφξηα γηα 3 
θαη πάλσ 

  

Με ζπλαθέο 
κεηαπηπρηαθφ ή 
πηζηνπνηεκέλε 
επηκφξθσζε ζηνλ 
ηνκέα πγείαο 

 

 
20 κφξηα 

  
Αξρείν κε Σίηιν Μεηαπηπρηαθνχ ή 
Γηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή 
πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο 
θξαηηθνχ θνξέα ηεο Διιάδαο ή ηνπ 
Δμσηεξηθνχ 

 

 
1 

 
πλνιηθή απήρεζε 
δεκνζηεχζεσλ h-index 
x 3 

πλνιηθφο 
αξηζκφο h- 
index x 3 
κφξηα 

   
Αξρείν ζπλνιηθνχ h-Index απφ ηελ 
ηζηνζειίδα ηεο πεγήο ηεθκεξίσζεο 
(π.ρ. Google Scholar ή Scopus 

 
 

1 

 
ωνολο 
μοπίυν 

200 
 

 
 

Ακαδημαφκοί Σίηλοι*, ** 

 
Μεηαπηπρηαθφ 
δίπισκα ζπλαθέο 

 

25 κφξηα 

 
Δπηινγή κφλν γηα έλα ζπλαθή Μεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν 

Αξρείν κε 
Μεηαπηπρηαθφ 
Σίηιν ηεο Διιάδαο 
ή ηνπ Δμσηεξηθνχ 

 

1 

 
Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή 
κε ζπλαθήο 

 
 

35 κφξηα 

 
Δπηινγή κφλν γηα έλαλ κε ζπλαθή 

Γηδαθηνξηθφ ηίηιν 

Αξρείν κε Σίηιν 
Γηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο ηεο 
Διιάδαο ή ηνπ 
Δμσηεξηθνχ 

 
 

1 
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Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή 
ζπλαθήο 

 
75 

κφξηα 

 
Δπηινγή κφλν γηα έλαλ ζπλαθή Γηδαθηνξηθφ 

ηίηιν 

Αξρείν κε Σίηιν 
Γηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο ηεο 
Διιάδαο ή ηνπ 
Δμσηεξηθνχ 

 
 

1 

χλνιν κνξίσλ 100 
  

πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ (κέγηζην άζξνηζκα Πίλαθα 4α+Πίλαθα 
αθαδεκατθψλ ηίηισλ = 

 

300κφξηα 

  

*Μποροφν να επιλεγοφν όλοι οι τίτλοι . Ωςτόςο ο ιατρόσ θα μοριοδοτηθεί με 100 μόρια. 
** ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ Ή ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ Ε ΧΩΡΑ 
ΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΙΟΣΙΜΙΑ ΠΡΟ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΣΑΙ ΑΠΟ 
ΣΟΝ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4β 

Επιςτημονικό ζργο για Διευθυντζσ 
  

ςνηελεζηήρ/ 
Μψπια 

Απιθμ 
ψρ 
ενηψρ 
5 
εηίαρ 

Μεπικψ 
ωνολο 
ενηψρ 
5εηίαρ 

Απιθμψρ 
πέπαν 
ηηρ 
5εηίαρ 

Μεπικψ 
ωνολο 
πέπαν 
ηηρ 
5εηίαρ 

 

ςνολική 
Βαθμολογί 
α/ Μψπια 

 

Γικαιολογηηικά 

 
Απιθμψρ 
Απσείυν 

 0,25 X αξηζκφ        

 σο 1
ν
 φλνκα ή   

 σο ηειεπηαίν   

 φλνκα (Υ2 Γηα   

 αλαθνηλψζεηο   

 θαηά ηελ   

 ηειεπηαία   

 5εηία )   

 
0,15 Υ αξηζκφ 

       

Αλαθνηλψζεηο ζε 
ζπλέδξην 

ειιεληθφ ή ηνπ 
εμσηεξηθνχ 

ην 2ν θαη 3ν 
φλνκα (Υ2 Γηα 
αλαθνηλψζεηο 

θαηά ηελ 
ηειεπηαία 

5εηία ) 

 
 
 
 

Αξρείν κε 

 
 
 
 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 

 0,1 X αξηζκφ      Δμψθπιιν θαη αληίζηνηρνο 
 ζηηο ζειίδα βηβιίνπ κε ηα 
 ππφινηπεο πεξηιήςεσλ δεισκέλα 
 ζέζεηο (Υ2 Γηα  αξρεία 
 αλαθνηλψζεηο   

 θαηά ηελ   

 ηειεπηαία   

 5εηία )   

 0,5 X αξηζκφ        

 ην 1
ν
 φλνκα ή   

 ην ηειεπηαίν   

 φλνκα (Υ2 γηα   

 
Γεκνζηεχζεηο 
ζε κε 
αμηνινγεκέλα 
πεξηνδηθά 

δεκνζηεχζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

 
Αξρείν κε 
Δμψθπιιν θαη 
ζειίδα βηβιίνπ 
πεξηιήςεσλ 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

0,3 X αξηζκφ 
ην 2ν θαη 3ν 
φλνκα (Υ2 γηα 

     

 δεκνζηεχζεηο   

 θαηά ηελ   

 ηειεπηαία   

 5εηία )   
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 0,15 X αξηζκφ 
ζηηο 
ππφινηπεο 
ζέζεηο (Υ2 Γηα 
δεκνζηεχζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

       

Οκηιίεο ζε 
ζπλέδξηα ζηελ 
Διιάδα ή ην 
εμσηεξηθφ (κε 
δηεζλή) 

0,5 X αξηζκφ 
(Υ2 γηα νκηιίεο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

      
Αξρείν κε 
Δμψθπιιν θαη 
ζειίδα βηβιίνπ 
πεξηιήςεσλ 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

 
Οκηιίεο ζε 
δηεζλή ζπλέδξηα 
(ζηελ Διιάδα ή 
ζην εμσηεξηθφ) 

1,00 X αξηζκφ 
(Υ2 γηα νκηιίεο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

      
Αξρείν κε 
Δμψθπιιν θαη 
ζειίδα βηβιίνπ 
πεξηιήςεσλ 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλαθνηλψζεηο 
ζε δηεζλή 
ζπλέδξηα 

0,75 X αξηζκφ 
ην 1ν θαη ην 
ηειεπηαίν 
φλνκα (Υ2 γηα 
αλαθνηλψζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

      
 
 
 
 
 
 

 
Αξρείν κε 
Δμψθπιιν θαη 
ζειίδα βηβιίνπ 
πεξηιήςεσλ 

 
 
 
 
 
 
 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

0,6 Υ αξηζκφ 
ην 2ν θαη ην 3

ν
 

φλνκα (Υ2 γηα 
αλαθνηλψζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

     

0,3 Υ αξηζκφ 
ζηηο 
ππφινηπεο 
ζέζεηο (Υ2 γηα 
αλαθνηλψζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

     

 
 
 

 
Γεκνζηεχζεηο 
ζε 
αμηνινγεκέλα 
(PubMed) 
πεξηνδηθά 

2,00 X αξηζκφ 
ην 1ν θαη ην 
ηειεπηαίν 
φλνκα (Υ2 γηα 
δεκνζηεχζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία) 

      
 

 
Αξρείν κε ην 
Γεκνζηεπκέλν 
άξζξν ή 
βεβαίσζε 
εθδφηε φηη ην 
άξζξν έρεη γίλεη 
δεθηφ θαη είλαη 
ππφ έθδνζε 

 
 
 
 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

1,5 Υ αξηζκφ 
ην 2ν θαη ην 3

ν
 

φλνκα (Υ2 γηα 
δεκνζηεχζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία) 
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 1,00 Υ αξηζκφ 
ζηηο 
ππφινηπεο 
ζέζεηο (Υ2γηα 
δεκνζηεχζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία) 

       

 
 
 
 
 
 
 

 
Γεκνζηεχζεηο 
ζε πεξηνδηθά κε 
ζπληειεζηή 
επηξξνήο >3 

3,00 X αξηζκφ 
ην 1ν θαη ην 
ηειεπηαίν 
φλνκα (Υ2 γηα 
δεκνζηεχζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

      
 
 
 
 

 
Αξρείν κε ην 
Γεκνζηεπκέλν 
άξζξν   ή 
βεβαίσζε 
εθδφηε φηη ην 
άξζξν έρεη γίλεη 
δεθηφ θαη είλαη 
ππφ έθδνζε 

 
 
 
 
 
 

 
Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

2,5 Υ αξηζκφ 
ην 2ν θαη ην 3ν 
φλνκα (Υ2 γηα 
δεκνζηεχζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

     

2 Υ αξηζκφ 
ζηηο 
ππφινηπεο 
ζέζεηο (Υ2 γηα 
δεκνζηεχζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
Γεκνζηεχζεηο 
ζε πεξηνδηθά κε 
ζπληειεζηή 
επηξξνήο >10 

8,00 X αξηζκφ 
ην 1ν θαη ην 
ηειεπηαίν 
φλνκα (Υ2 γηα 
δεκνζηεχζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

      
 
 
 
 

 
Αξρείν κε ην 
Γεκνζηεπκέλν 
άξζξν ή 
βεβαίσζε 
εθδφηε φηη ην 
άξζξν έρεη γίλεη 
δεθηφ θαη είλαη 
ππφ έθδνζε 

 
 
 
 
 
 

 
Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

6,00 Υ αξηζκφ 
ην 2ν θαη ην 3ν 
φλνκα (Υ2 γηα 
δεκνζηεχζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

     

4 Υ αξηζκφ 
ζηηο 
ππφινηπεο 
ζέζεηο (Υ2 γηα 
δεκνζηεχζεηο 
θαηά ηελ 
ηειεπηαία 
5εηία ) 

     

πκκεηνρή ζε 
εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα- 
Πνιπθεληξηθέο 
κειέηεο ή 
αμηνινγεηήο ζε 
αμηνινγεκέλν 

15 κφξηα γηα 
έσο 2 
εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα 
- κειέηεο (ή 
αμηνινγνχκελα 
πεξηνδηθά) 

     Αξρείν κε ηε 
Βεβαίσζε 
ΔΛΚΔ ή 
ΔΛΚΔΑ ή 
Βεβαίσζε 
εθδφηε 
αμηνινγεκέλνπ 

 

 
1 
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πεξηνδηθφ. * 25 κφξηα γηα 3 
ή πεξηζζφηεξα 
εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα 
- κειέηεο (ή 
αμηνινγνχκελ 
α πεξηνδηθά) 

     πεξηνδηθνχ)  

30 κφξηα γηα 
έσο 2 
εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα 
- κειέηεο 
εληφο 5εηίαο (ή 
αμηνινγνχκελ 
α πεξηνδηθά) 

     

50 κφξηα γηα 
έσο 3 ή 
πεξηζζφηεξα 
εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα 
- κειέηεο 
εληφο 5εηίαο (ή 
αμηνινγνχκελ 
α πεξηνδηθά) 

     

 
 
 
 
 
 

πγγξαθή ή 
ζπκκεηνρή ζε 
ζπγγξαθή 
θεθαιαίσλ 
βηβιίσλ ηνκέα 
πγείαο 

Διιεληθά 
βηβιία 

      
 
 
 
 
 

Αξρείν κε ην 
Δμψθπιιν θαη 
πεξηερφκελα 
βηβιίνπ ηνκέα 
πγείαο 

 
 
 

1 5 κφξηα γηα 
έσο 2 

     

7,5 γηα 3 θαη 
πάλσ 

     

Γηεζλή βηβιία 
      

 
 
 

1 

10 κφξηα γηα 
έσο 2 

     

15 κφξηα γηα 3 
θαη πάλσ 

     

30 Μφξηα γηα 
ππεχζπλν 
έθδνζεο 
(Διιεληθά 
Γηεζλή) 

     

 

Με ζπλαθέο 
κεηαπηπρηαθφ ή 
πηζηνπνηεκέλε 
επηκφξθσζε 
ζηνλ ηνκέα 
πγείαο 

 
 
 
 

5 κφξηα 

     Αξρείν κε ηνλ 
Σίηιν 
Μεηαπηπρηαθνχ 
ή Γηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο ή 
πηζηνπνηεηηθφ 
επηκφξθσζεο 
θξαηηθνχ θνξέα 
ηεο Διιάδαο ή 
ηνπ Δμσηεξηθνχ 

 
 
 
 

1 
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πλνιηθή 
απήρεζε 
δεκνζηεχζεσλ 
h-index x 3 

 

 
πλνιηθφο 
αξηζκφο h- 
index x 3 
κφξηα 

     Αξρείν 
ζπλνιηθνπ h 
Index απφ ηελ 
ηζηνζειίδα ηεο 
πεγήο 
ηεθκεξίσζεο 
(π.ρ. Google 
Scholar ή 
Scopus 

 
 

 
1 

χλνιν Μνξίσλ  
200 

  

Ακαδημαφκοί Σίηλοι *, ** 

Μεηαπηπρηαθφ 
δίπισκα 
ζπλαθέο 

 
10 κφξηα 

 
Δπηινγή κφλν γηα έλα ζπλαθή Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

Σίηιν 
Μεηαπηπρηαθνχ 
ηεο Διιάδαο ή 
ηνπ Δμσηεξηθνχ 

 
1 

 

Γηδαθηνξηθή 
δηαηξηβή κε 
ζπλαθήο 

 

20 κφξηα 

 

Δπηινγή κφλν γηα έλαλ κε ζπλαθή Γηδαθηνξηθφ ηίηιν 

Σίηιν 
Γηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο ηεο 
Διιάδαο ή ηνπ 
Δμσηεξηθνχ 

 

1 

 
Γηδαθηνξηθή 
δηαηξηβή ζπλαθήο 

 
 

40 κφξηα 

 
 

Δπηινγή κφλν γηα έλαλ ζπλαθή Γηδαθηνξηθφ ηίηιν 

Σίηιν 
Γηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο ηεο 
Διιάδαο ή ηνπ 
Δμσηεξηθνχ 

 
 

1 

χλνιν κνξίσλ 50 
  

πλνιηθφο κέγηζηνο αξηζκφο κνξίσλ (κέγηζην άζξνηζκα Πίλαθα 
4β+Πίλαθα αθαδεκατθψλ ηίηισλ = 

250κφξηα 
  

*(Μπνξνχλ λα επηιεγνχλ φινη νη ηίηινη, Χζηφζν ν ηαηξφο ζα κνξηνδνηεζεί κε 50 κφξηα) 

**ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ Ή ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ Ε ΧΩΡΑ 
ΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΙΟΣΙΜΙΑ ΠΡΟ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΣΑΙ ΑΠΟ 
ΣΟΝ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

 

 ΠΙΝΑΚΑ 5α 
Εκπαιδευτική δραςτηριότητα ωσ εκπαιδευόμενοσ για θζςη επιμελητϊν Βϋ 

Ραρακολοφκθςθ 
εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων 
(τα τελευταία 2 

ζτθ πριν τθ 
λιψθ του τίτλου 
ειδικότθτασ και 
οποτεδιποτε 
μετά τθ λιψθ 

αυτοφ ) 

 
 
 

Μφξηα 
ζπλερηδφκελεο 
εθπαίδεπζεο 

 
 
 
 

Γηθαηνινγεηηθά 

 
Μεηεθπαίδεπζε 

ζε 
Κέληξν/Κέληξα 

Διιάδαο ή 
εμσηεξηθνχ 

(Δπξψπεο, Β. 
Ακεξηθήο, 
Χθεαλίαο, 
Ιαπσλίαο) 

 

Γηα ζέζεηο 
Φπρηαηξηθήο θαη 
Παηδνςπρηαηξηθήο 
βαζκνινγνχληαη θαη 
κεγάιεο δηάξθεηαο 
κεηεθπαηδεπηηθά 
ζεκηλάξηα Διιάδαο 
ή εμσηεξηθνχ 

 
 
 
 

Γηθαηνινγεηηθά 

 
≥ 300 CMEs: 
30 κφξηα 

 
Πηζηνπνηεηηθά 
πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ 
ηηο δεινχκελεο 
CMEs. 

≥ 3 εμάκελα: 120 
κφξηα 

Αξηζκφο εμακήλσλ 
x πέληε (5) κφξηα 
αλά εμάκελν 

Βεβαίσζε ηνπ 
Κέληξνπ 
Δθπαίδεπζεο 
γηα ηε 
πξαγκαηηθή 
δηάξθεηα ηεο 
εθπαίδεπζεο, ε 

  

200 - 299 
CMEs : 20 
κφξηα 

 
≥ 2 εμάκελα: 100 

κφξηα 

Αλψηεξνο αξηζκφο 
ζεκηλαξίσλ γηα 
ζέζεηο επηκειεηψλ 
Β΄θαη 24 εμάκελα x 
5 =120 κφξηα νπνία λα θέξεη 
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100-199 CMEs: 
10 κφξηα 

 
> 1 εμάκελν: 70 

κφξηα 

 ππνγξαθέο 
απφ ηνπο 
Γ/ληεο Κέληξνπ 

  

εθπαίδεπζεο 
 

  

 
50-99 CMEs: 5 
κφξηα 3 κήλεο-1 

εμάκελν: 35 
κφξηα 

θαη ηεο 
Ιαηξηθήο 
Τπεξεζίαο 

 20 - 49 CMEs :  

2 κφξηα   

 ≤ 19 : CMEs : 0    

κφξηα)  

Μφξηα ζε 
απφιπην αξηζκφ 

     

Η αλψηεξε βαζκνινγία είλαη ηα 150 κφξηα. Γηα ζέζεηο Φπρηαηξηθήο θαη Παηδνςπρηαηξηθήο ε 

κεηεθπαίδεπζε ζε θέληξα θαη κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηα 

120 κφξηα 
 

 ΠΙΝΑΚΑ 5β 

Εκπαιδευτική δραςτηριότητα ωσ εκπαιδευόμενοσ για θζςη επιμελητϊν Α ϋ 

 

Παξαθνινχζεζε 
εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
κεηά ηε ιήςε 

ηίηινπ 
εηδηθφηεηαο 

 
 

Μφξηα 
ζπλερηδφκελεο 
εθπαίδεπζεο 

 
 

 
Γηθαηνινγεηηθά 

Μεηεθπαίδεπζε 
ζε 

Κέληξν/Κέληξα 
Διιάδαο ή 
εμσηεξηθνχ 

(Δπξψπεο, Β. 
Ακεξηθήο, 
Χθεαλίαο, 
Ιαπσλίαο) 

Γηα ζέζεηο 
Φπρηαηξηθήο θαη 
Παηδνςπρηαηξηθήο 
βαζκνινγνχληαη θαη 
κεγάιεο δηάξθεηαο 
κεηεθπαηδεπηηθά 
ζεκηλάξηα Διιάδαο 
ή εμσηεξηθνχ 

 
 

 
Γηθαηνινγεηηθά 

 
≥ 300 CMEs: 
20 κφξηα 

 
 
 
 
 
 

Πηζηνπνηεηηθά 
πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ 
ηηο δεινχκελεο 
CMEs. 

≥ 3 εμάκελα: 
100 κφξηα 

Αξηζκφο εμακήλσλ 
x πέληε (5) κφξηα 
αλά εμάκελν 

 

 
Βεβαίσζε ηνπ 
Κέληξνπ 
Δθπαίδεπζεο γηα 
ηε πξαγκαηηθή 
δηάξθεηα ηεο 
εθπαίδεπζεο, ε 
νπνία λα θέξεη 
ππνγξαθέο απφ 
ηνπο Γ/ληεο 
Κέληξνπ 
εθπαίδεπζεο θαη 
ηεο Ιαηξηθήο 
Τπεξεζίαο 

  

200 - 299 
CMEs : 15 
κφξηα 

 
≥ 2 εμάκελα: 

80 κφξηα 

Αλψηεξνο αξηζκφο 
ζεκηλαξίσλ γηα 
ζέζεηο επηκειεηψλ 
Α΄θαη 20 εμάκελα x 
5 =100 κφξηα 

 100-199 
CMEs: 10 

κφξηα 

> 1 εμάκελν: 
50 κφξηα 

 

 50-99 CMEs: 
5 κφξηα 3 κήλεο-1 

εμάκελν: 30 
κφξηα 

 

 20 - 49 CMEs 
: 2 κφξηα 

 

 ≤ 19 : CMEs : 
0 κφξηα) 

  

Μφξηα ζε 
απφιπην αξηζκφ 

     

Η αλψηεξε βαζκνινγία είλαη ηα 120 κφξηα. Γηα ζέζεηο Φπρηαηξηθήο θαη Παηδνςπρηαηξηθήο ε 

κεηεθπαίδεπζε ζε θέληξα θαη κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηα 

100 κφξηα 
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 ΠΙΝΑΚΑ 5γ 

Εκπαιδευτική δραςτηριότητα ωσ εκπαιδευόμενοσ για θζςη Διευθυντϊν 

 

Παξαθνινχζεζε 
εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
κεηά ηε ιήςε 

ηίηινπ εηδηθφηεηαο 

 
 
 

Μφξηα 
ζπλερηδφκελεο 
εθπαίδεπζεο 

 
 
 
 

Γηθαηνινγεηηθά 

Μεηεθπαίδεπζε 
ζε 

Κέληξν/Κέληξα 
Διιάδαο ή 
εμσηεξηθνχ 

(Δπξψπεο, Β. 
Ακεξηθήο, 
Χθεαλίαο, 
Ιαπσλίαο) 

Γηα ζέζεηο 
Φπρηαηξηθήο θαη 
Παηδνςπρηαηξηθήο 
βαζκνινγνχληαη 
θαη κεγάιεο 
δηάξθεηαο 
κεηεθπαηδεπηηθά 
ζεκηλάξηα 
Διιάδαο ή 
εμσηεξηθνχ 

 
 
 

 
Γηθαηνινγεηηθά 

 
≥ 300 CMEs: 

20 κφξηα 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πηζηνπνηεηηθά 
πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ 
ηηο δεινχκελεο 
CMEs. 

 
≥ 3 εμάκελα: 

80 κφξηα 

Αξηζκφο 
εμακήλσλ x πέληε 
(5) κφξηα αλά 
εμάκελν 

Βεβαίσζε ηνπ 
Κέληξνπ 
Δθπαίδεπζεο γηα 
ηε πξαγκαηηθή 
δηάξθεηα ηεο 
εθπαίδεπζεο, ε 
νπνία λα θέξεη 
ππνγξαθέο απφ 
ηνπο Γ/ληεο 
Κέληξνπ 
εθπαίδεπζεο θαη 
ηεο Ιαηξηθήο 
Τπεξεζίαο 

  

 
200 - 299 
CMEs : 15 
κφξηα 

 
 

≥ 2 εμάκελα: 
60 κφξηα 

Αλψηεξνο 
αξηζκφο γηα 
ζέζεηο Γ/λησλ 
κεηεθπαηδεπηηθά 
ζεκηλάξηα 16 
εμάκελα x 5 =80 
κφξηα 

 100-199 
CMEs: 10 
κφξηα 

> 1 εμάκελν: 
50 κφξηα 

  

 50-99 CMEs: 
5 κφξηα 3 κήλεο-1 

εμάκελν: 25 
κφξηα 

  

 20 - 49 CMEs 
: 2 κφξηα 

 ≤ 19 : CMEs : 
0 κφξηα) 

  

 

Μφξηα ζε 
απφιπην αξηζκφ 

     

Η αλψηεξε βαζκνινγία είλαη ηα 100 κφξηα. Γηα ζέζεηο Φπρηαηξηθήο θαη Παηδνςπρηαηξηθήο ε 

κεηεθπαίδεπζε ζε θέληξα θαη κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηα 

80 κφξηα 

 ΠΙΝΑΚΑ 6α 

Εκπαιδευτική δραςτηριότητα ωσ εκπαιδευτήσ (υποψήφιοι για θζςη Επιμελητϊν Βϋ) 

 ≥ 15 10-14 5-9 1-4 
Γηθαηνινγεηηθά 

30 κφξηα 20 κφξηα 10 κφξηα 5 κφξηα 

Δθπαηδεπηήο ζε      
Πξνγξάκκαηα ζεκηλαξίσλ 
θαη εκεξίδσλ ή Βεβαίσζε 
δηδαζθαιίαο απφ 
πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο 
(Παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, 
Ιαηξηθνί χιινγνη, 
Ννζνθνκεία θαη 
Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο) 
ηεο Διιάδαο θαη ηεο 
αιινδαπήο 

κεηεθπαηδεπηηθά 
καζήκαηα, Πηζηνπνηεκέλα 
εκηλάξηα, Δθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα άιισλ 
Ννζνθνκείσλ (σο 
πξνζθεθιεκέλνο 
νκηιεηήο), Μεηαπηπρηαθά 
καζήκαηα, Πξνπηπρηαθά 
καζήκαηα (Σα ηειεπηαία 2 
έηε πξηλ ηε ιήςε ηνπ 
ηίηινπ εηδηθφηεηαο θαη 
νπνηεδήπνηε κεηά ηε 
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ιήςε απηνχ)      

 
 

 
Δθπαίδεπζε 
εηδηθεπνκέλσλ* 

 

Πάλσ απφ 2 
έηε ζε 
λνζνθνκείν 
πνπ δίλεη 
πιήξε 
εηδηθφηεηα = 
20 κφξηα 

 

 
Μέρξη 2 έηε ζε 
λνζνθνκείν 
πνπ δίλεη 
πιήξε 
εηδηθφηεηα = 
10 κφξηα 

 

ε 
λνζνθνκεί 
α πνπ 
δίλνπλ 
κεξηθή 
εηδηθφηεηα 
5 κφξηα 

 Βεβαίσζε Ννζνθνκείνπ ηεο 
Διιάδαο ή ηεο Αιινδαπήο 
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
Γληή ηνπ Σκήκαηνο, 
Γηεπζπληή Ιαηξηθήο 
Τπεξεζίαο, Γηνηθεηηθφ 
Γηεπζπληή, ή απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο ππεπζχλνπο 
λνζνθνκείσλ ηεο 
Αιινδαπήο 

Βαζκνινγία* * 
     

**(50 Μφξηα αλψηεξε βαζκνινγία) 
 

ΤΝΟΛΟ (Εκπαιδευόμενοσ & Εκπαιδευτήσ) 200 Μόρια 
 

* Δμαηξνχληαη ηεο κνξηνδφηεζεο νη ηαηξνί πνπ παξακέλνπλ ζηελ νξγαληθή ζέζε πνπ θαηείραλ σο 

εηδηθεπφκελνη κέρξη ηελ θάιπςε απηήο απφ ηνλ επφκελν εηδηθεπφκελν ηαηξφ, αθφκε θαη κεηά ηε ιήςε ηνπ 

ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο (άξ.10, λ.1609/1986) 

 
 

 ΠΙΝΑΚΑ 6β 

Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα σο εθπαηδεπηήο (ππνςήθηνη γηα ζέζε Δπηκειεηψλ Α΄) 

 ≥ 15 10-14 5-9 1-4 
Γηθαηνινγεηηθά 

60 κφξηα 50 κφξηα 30 κφξηα 10 κφξηα 

Δθπαηδεπηήο ζε 
κεηεθπαηδεπηηθά 
καζήκαηα, 
Πηζηνπνηεκέλα 
εκηλάξηα, 
Δθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα άιισλ 
Ννζνθνκείσλ, (σο 
πξνζθεθιεκέλνο 
νκηιεηήο), 
Μεηαπηπρηαθά 
καζήκαηα, 
Πξνπηπρηαθά 
καζήκαηα - Μεηά ηε 
ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο 

     
 

Πξνγξάκκαηα ζεκηλαξίσλ θαη 
εκεξίδσλ ή Βεβαίσζε 
δηδαζθαιίαο απφ 
πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο 
(Παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, 
Ιαηξηθνί χιινγνη, Ννζνθνκεία 
θαη Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο) 
ηεο Διιάδαο θαη ηεο 
αιινδαπήο 

 
 
 
Δθπαίδεπζε 
εηδηθεπνκέλσλ* 

 
Πάλσ απφ 
2 έηε ζε 
λνζνθνκείν 
πνπ δίλεη 
πιήξε 
εηδηθφηεηα 
= 20 κφξηα 

 

 
Μέρξη 2 έηε ζε 
λνζνθνκείν πνπ 
δίλεη πιήξε 
εηδηθφηεηα = 10 
κφξηα 

 

ε 
λνζνθνκεία 
πνπ δίλνπλ 
κεξηθή 
εηδηθφηεηα 5 
κφξηα 

 
Βεβαίσζε Ννζνθνκείνπ ηεο 
Διιάδαο ή ηεο Αιινδαπήο 
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Γληή 
ηνπ Σκήκαηνο, Γηεπζπληή 
Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο, 
Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή, ή απφ 
ηνπο αληίζηνηρνπο 
ππεπζχλνπο λνζνθνκείσλ ηεο 
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Βαζκνινγία* * 
    Αιινδαπήο 

**(80 Μόρια ανϊτερθ βακμολογία) 

ΤΝΟΛΟ (Εκπαιδευόμενοσ & εκπαιδευτήσ) 200 Μόρια 
* Δμαηξνχληαη ηεο κνξηνδφηεζεο νη ηαηξνί πνπ παξακέλνπλ ζηελ νξγαληθή ζέζε πνπ θαηείραλ σο εηδηθεπφκελνη 
κέρξη ηελ θάιπςε απηήο απφ ηνλ επφκελν εηδηθεπφκελν ηαηξφ, αθφκε θαη κεηά ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηάο 
ηνπο (άξ.10, λ.1609/1986) 

 

 ΠΙΝΑΚΑ 6γ 

Εκπαιδευτική δραςτηριότητα ωσ εκπαιδευτήσ (υποψήφιοι για θζςη Διευθυντϊν) 

*Από το συνδυασμό αυτών 

των κατηγοριών ο 

υποψήφιος κατατάσσεται σε 

αυτή που χορηγεί τα 

περισσότερα μόρια 

 

≥ 15 

εληφο 5 
εηίαο 

 
≥15 πέξαλ 

ηεο 5εηίαο 

 
6-14 εληφο 

5εηίαο 

 
6-14 πέξαλ 
ηεο 5εηίαο 

 
 

≤5 

 

 
Γηθαηνινγεηηθά 

70 κφξηα 50 κφξηα 40 κφξηα 30 κφξηα 10 κφξηα 

Δθπαηδεπηήο ζε 
κεηεθπαηδεπηηθά 
καζήκαηα, 
Πηζηνπνηεκέλα 
εκηλάξηα, 
Δθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα άιισλ 
Ννζνθνκείσλ, 
Μεηαπηπρηαθά 
καζήκαηα- 
Πξνπηπρηαθά 
καζήκαηα-Μεηά ηε 
ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο 

      
Πξνγξάκκαηα 
ζεκηλαξίσλ θαη 

εκεξίδσλ ή Βεβαίσζε 
δηδαζθαιίαο απφ 
πηζηνπνηεκέλνπο 

θνξείο 
(Παλεπηζηεκηαθά 
ηδξχκαηα, Ιαηξηθνί 

χιινγνη, Ννζνθνκεία 
θαη Δπηζηεκνληθέο 

Δηαηξείεο) ηεο Διιάδαο 
θαη ηεο αιινδαπήο 

πκκεηνρή ζε 
Γηνηθεηηθά ζπκβνχιηα 
Διιεληθψλ 
επηζηεκνληθψλ 
εηαηξεηψλ θνξκνχ (ή 
πξφεδξνο ζπλεδξίσλ 
ησλ Διιεληθψλ ή 
Γηεζλψλ εηαηξεηψλ 
θνξκνχ) ή πξφεδξνο 
επηηξνπήο 
εθπαίδεπζεο, ή 
Πξφεδξνη νκάδσλ 
εξγαζίαο Διιεληθψλ ή 
Γηεζλψλ 
επηζηεκνληθψλ 
εηαηξεηψλ θνξκνχ 

 
 
 
 

 
30 

 
 
 
Μφλν ζηελ 
πεξίπησζε 
ζπκκεηνρήο 
Γ Γηεζλψλ 
Δπηζηεκνλη 
θψλ 
Δηαηξεηψλ 
θνξκνχ 
γίλεηαη 60 

    
 
 
 
 
 

Πηζηνπνηεηηθά απφ ηηο 
αληίζηνηρεο εηαηξείεο 

 
 
 
 

Δθπαίδεπζε 
εηδηθεπνκέλσλ* 

 
 

 
Πάλσ 
απφ 5 
έηε = 30 
κφξηα 

 

 
Μέρξη 5 έηε 
ζε 
λνζνθνκείν 
πνπ δίλεη 
πιήξε 
εηδηθφηεηα = 
20 κφξηα 

 

 
ε 
λνζνθνκεί 
α πνπ 
δίλνπλ 
κεξηθή 
εηδηθφηεηα= 
10 κφξηα 

  Βεβαίσζε Ννζνθνκείνπ 
ηεο Διιάδαο ή ηεο 
Αιινδαπήο 
ππνγεγξακκέλε απφ 
ηνλ Γληή ηνπ Σκήκαηνο, 
Γηεπζπληή Ιαηξηθήο 
Τπεξεζίαο, Γηνηθεηηθφ 
Γηεπζπληή, ή απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο 
ππεπζχλνπο 
λνζνθνκείσλ ηεο 
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Πίνακασ υνζντευξησ υποψηφίων για θζςεισ Επιμελητϊν Αϋ και Επιμελητϊν Βϋ 

 

      Αιινδαπήο 

Βαζκνινγία* *       

ΤΝΟΛΟ (Εκπαιδευόμενοσ & εκπαιδευτήσ) 200 Μόρια 

**(100 Μφξηα αλψηεξε βαζκνινγία) 

* Δμαηξνχληαη ηεο κνξηνδφηεζεο νη ηαηξνί πνπ παξακέλνπλ ζηελ νξγαληθή ζέζε πνπ θαηείραλ σο 

Δηδηθεπφκελνη κέρξη ηελ θάιπςε απηήο απφ ηνλ επφκελν εηδηθεπφκελν ηαηξφ, αθφκε θαη κεηά ηε ιήςε ηνπ 

ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο (άξ.10, λ.1609/1986) 

 

 ΠΙΝΑΚΑ 7 α 

ΠΙΝΑΚΕ ΟΜΑΔΑ Αϋ 

ΠΙΝΑΚΑ 1 Μόρια 

Συνολικό ζργο - πεπραγμζνα των μονάδων που ο υποψιφιοσ ζχει εργαςτεί ωσ ειδικευμζνοσ θ 
ειδικευόμενοσ τα τελευταία πζντε (5) ζτθ 

(Ανϊτατθ 
βακμολογία 50 
μόρια) 

 
ΠΙΝΑΚΑ 2 

 

Κλινική εμπειπία με κπιηήπιο ηιρ ιαηπικέρ ππάξειρ 
 

Μφξηα 

 
 
 
 

Μπνξείηε λα κνπ 
αλαθέξεηε ζηνηρεία γηα 
ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα: 

 

 
Αξηζκφο αζζελψλ 

πνπ εμεηάζαηε/ 
παξαθνινπζήζαηε 

Αξηζκφο ηερληθψλ/ 
επεκβαηηθψλ 

πξάμεσλ/ 
ρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ πνπ 
επηηειέζαηε 
(ζπλνιηθά). 

Πνζνζηφ (σο πξνο ην 
είδνο) ηερληθψλ/ 
επεκβαηηθψλ πξάμεσλ/ 
ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ 
πνπ επηηειέζαηε, ζε 
ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν (σο 
πξνο ην είδνο) ησλ 
ηερληθψλ/επεκβαηηθψλ 
πξάμεσλ/ρεηξνπξγηθψλ 
επεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ 
λα επηηειεζηνχλ ζηελ 
εηδηθφηεηά ζαο. 

 
 
 

 
χλνιν 

βαζκνινγίαο 

 Καηεγνξίεο 
Απαληήζεσλ 

Καηεγνξίεο 
Απαληήζεσλ 

 

Γηα ρεηξνπξγεία: 
≥300/ 35 
200-299 28 
/100-199 21 
/60-99 14 

≤ 59 7 

 

Αμηνινγείηαη ην εχξνο ε 
βαξχηεηα θαη ην είδνο ησλ 
δεμηνηήησλ/πξάμεσλ ζην 
πιαίζην ηεο εηδηθφηεηαο 
(ηδηαίηεξα εθηηκάηαη αλ απηά 
αθνξνχλ ζε ηπρφλ εηδηθή 
εκπεηξία πνπ απαηηεί ε ππφ 
θξίζε ζέζε) 

 
 
 
 
 
 
(αλψηεξε 
βαζκνινγία 35 
κφξηα) 

 
 
 
 

≥2000/ 35 
1000-1999/ 25 
500-999/ 15 
≤499 7 

 
Γηα επεκβαηηθέο 
πξάμεηο: ην ίδην 

Το 100% 30 

Το 65%-80% 20 
<65% 10 

 

Γηα απεηθνληζηηθέο 
εμεηάζεηο 

Ππξεληθήο ηαηξηθήο: 
≥500 κε ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηηο 
ζχγρξνλεο κε ίδηα 
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  θζίλνπζα 
δηαβάζκηζε αλά 

εθαηνληάδα 

  

Γηα ηζηνινγηθέο: 
≥2.000 κε ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηηο 
ζχγρξνλεο θαη ίδηα 

θζίλνπζα 
δηαβάζκηζε αλά 

500 
 

(ανϊτερθ 
βακμολογία 35 
μόρια) 

 

(ανϊτερθ 
βακμολογία 35 

μόρια) 

 

(ανϊτερθ βακμολογία 30 
μόρια) 

 
Σφνολο 

  (ανϊτερθ 
βακμολογία 100) 

ΤΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 + 2 150 μόρια 
 

 ΠΙΝΑΚΑ 7 β 

 Πίνακασ υνζντευξησ υποψηφίων για θζςεισ Διευθυντϊν 

ΠΙΝΑΚΕ ΟΜΑΔΑ Αϋ 

 ΠΙΝΑΚΑ 1  

  
Συνολικό ζργο - πεπραγμζνα των μονάδων που ο υποψιφιοσ ζχει εργαςτεί ωσ ειδικευμζνοσ θ 
ειδικευόμενοσ τα τελευταία πζντε ζτθ 

(Ανϊτατθ 
βακμολογία 
50 μόρια) 

  
ΠΙΝΑΚΑ 2 

  

Κλινική εμπειπία με κπιηήπιο ηιρ ιαηπικέρ ππάξειρ Μόρια 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπνξείηε λα κνπ 
αλαθέξεηε ζηνηρεία γηα 
ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα: 

 
 
 

Αξηζκφο αζζελψλ 
πνπ εμεηάζαηε/ 

παξαθνινπζήζαηε 

Αξηζκφο ηερληθψλ/ 
επεκβαηηθψλ 
πξάμεσλ/ 
ρεηξνπξγηθψλ 
επεκβάζεσλ πνπ 
επηηειέζαηε 
(ζπλνιηθά). 

Πνζνζηφ (σο πξνο ην είδνο) 
ηερληθψλ/ επεκβαηηθψλ πξάμεσλ/ 
ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ πνπ 
επηηειέζαηε, ζε ζχγθξηζε κε ην 
ζχλνιν (σο πξνο ην είδνο) ησλ 

ηερληθψλ/επεκβαηηθψλ 
πξάμεσλ/ρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 
επηηειεζηνχλ ζηελ εηδηθφηεηά ζαο. 

 
 

 
χλνιν 

βαζκνινγίαο 

 
 
 
 
 

≥2000/ 35 
1000-1999/ 25 
500-999/ 15 
≤499 7 

 
 
 

 
Γηα ρεηξνπξγεία: 
≥300/ 35 
200-299 28 

/100-199 21 
/60-99 14 

≤ 59 7 

 
Αμηνινγείηαη ην εχξνο ε βαξχηεηα 

θαη ην είδνο ησλ 
δεμηνηήησλ/πξάμεσλ ζην πιαίζην 
ηεο εηδηθφηεηαο (ηδηαίηεξα εθηηκάηαη 
αλ απηά αθνξνχλ ζε ηπρφλ εηδηθή 
εκπεηξία πνπ απαηηεί ε ππφ θξίζε 

ζέζε) ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία 
πεληαεηία 

 

Γηα επεκβαηηθέο 
πξάμεηο: ην ίδην 

Το 100% 30 
Το 65%-80% 20 
<65% 10 

 

Γηα απεηθνληζηηθέο 
εμεηάζεηο 

Ππξεληθήο 
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  ηαηξηθήο: ≥500 κε 
ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηηο 
ζχγρξνλεο κε 
ίδηα θζίλνπζα 

δηαβάζκηζε αλά 
εθαηνληάδα 

  

Γηα ηζηνινγηθέο: 

≥2.000 κε 
ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηηο 
ζχγρξνλεο θαη 
ίδηα θζίλνπζα 

δηαβάζκηζε αλά 
500 

 (ανϊτερθ 
βακμολογία 35 
μόρια) 

(αλψηεξε 
βαζκνινγία κέρξη 

35 κφξηα) 

 
 

(ανϊτερθ βακμολογία 30 μόρια) 

 

Βακμολογία    100 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ 3 

 

Γιοικηηικέρ ικανψηηηερ (ζςνένηεςξη ςποτηθίυν για διεςθςνηικέρ θέζειρ) ημ. Η πποχπηπεζία ζε 

θέζη διεωθςνζηρ ή ςπεςθςνψηηηα μονάδαρ ππέπει να μοπιοδοηείηαι ζε ζςνάπηηζη με ηη λειηοςπγία 

ηηρ μονάδαρ-δείκηερ πσ μέζο σπψνο νοζηλείαρ, ειζαγυγέρ, ιαηπεία, ειδικέρ εξεηάζειρ κλπ πος 

γίνεηαι μψνο καηά ηη ζςνένηεςξη. 

 
Αλάζεζε 
αξκνδηνηήησλ 
ππεχζπλνο/ε εηδηθψλ 
ηαηξείσλ, ππεχζπλνο/ε 
ιεηηνπξγίαο 
κνλάδαο/εξγαζηεξίνπ 

 
 

Γηεχζπλζε 
ηκήκαηνο/ θιηληθήο 

 
 

Γηεχζπλζε Ιαηξηθήο 
ππεξεζίαο 

 
 

πλνιηθή 
βαζκνινγία 

 θακηά επζχλε ιφγσ 
ηδησηηθνχ 
επαγγέικαηνο: 0 
κφξηα, επζχλε εηδηθνχ 
ηαηξείνπ: 4 κφξηα, 
κνλάδαο/εξγαζηεξίνπ 
(Αμηνινγείηαη θαη 
ηεθκεξηψλεηαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηεο ζεηείαο ηνπ, 
ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία 
5εηία) : έσο 10 κφξηα 

 

 
Αμηνινγείηαη θαη 
ηεθκεξηψλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηε 
ηα ηεο ζεηείαο ηνπ 

ηδηαίηεξα ηελ 
ηειεπηαία 5εηία 

Μέγηζην 20 κφξηα 

 
 

Αμηνινγείηαη θαη 
ηεθκεξηψλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεη 
α ηεο ζεηείαο ηνπ 
Ναη: Μέγηζην 20 

κφξηα 

 

Βακμολογία: (ΜΕΧΙ 
50) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Βϋ 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Μόρια 
 

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ζε ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄, Β΄ θαη Γηεπζπληψλ αμηνινγείηαη ε 

ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ 

ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο πνπ δηακνξθψλεη ην πιαίζην 

ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα επίδεημεο ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο, 

φπσο απηφ εθθξάδεηαη κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ ηκήκαηνο/ηεο κνλάδαο, ηε δπλαηφηεηα 

αληαπφθξηζεο ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο, ηνλ ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ησλ ιεπηψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ ηθαλφηεηα ζπκβνιήο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 

θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηή παξέρεη. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο ππνςεθίνπο ζε ζέζεηο κε βαζκφ Γηεπζπληή ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί κέζσ ησλ εξσηήζεσλ ηεο νκάδαο Β ε νξγαλσηηθή - δηνηθεηηθή 

ηθαλφηεηα ζηηο ζέζεηο πνπ θαηείρε (αλάπηπμε λέσλ ηκεκάησλ, πηνζέηεζε θαη 

πξναγσγή λέσλ ηερληθψλ, αξκνληθή ιεηηνπξγία ηκήκαηνο). Αμηνινγείηαη επίζεο ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ ηκήκαηφο ηνπ ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (εηζαγσγέο ή 

αξηζκφο & είδνο πξάμεσλ, απνδνηηθφηεηα, ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο). Να αμηνινγεζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ  

λα πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ ηκήκαηνο γηα ην νπνίν θξίλεηαη. 

Να αμηνινγεζεί ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπληνλίδεη θαη λα αμηνπνηεί ην δπλακηθφ ηνπ 

ηκήκαηνο γηα ην νπνίν θξίλεηαη. Να αμηνινγεζεί ε δηάζεζε κεηάδνζεο γλψζεσλ 

ζηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, (θαη εθφζνλ είρε ηελ επζχλε ηκήκαηνο, ην 

πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ζέζεσλ εηδηθεπνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπ). Να αμηνινγείηαη ε πνξεία εμέιημεο ησλ εηδηθεπνκέλσλ, 

εμεηδηθεπνκέλσλ, κεηεθπαηδεπφκελσλ θαη ελ γέλεη ζπλεξγαηψλ ζην ηκήκα ή ηε 

κνλάδα θαηά ην ρξφλν επζχλεο ηνπ θξηλφκελνπ. Δθφζνλ ε ζέζε ηνπ Γ/ληε έρεη 

πξνθεξπρζεί κε εμεηδίθεπζε/εηδηθή εκπεηξία, θαηά πξνηεξαηφηεηα αμηνινγείηαη ε 

αλσηέξσ εκπεηξία. 
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