
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Α.Μ. :

Ι∆ΡΥΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ :

ΤΜΗΜΑ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: έτος:

Α. Επαγγελµατική δραστηριότητα: αριθµ µόρια αριθµ µόρια αριθµ µόρια αριθµ µόρια αριθµ µόρια

1 40 µόρια  

2 160 µόρια                   *

3 120 µόρια                 **

4 20 µόρια ανά  επιτροπή

5 20 µόρια ανά πρωτόκολλο

6 150 µόρια ανά ανάπτυξη

7 20 µόρια ανά εφαρµογή

Β.1. Εκπαιδευτική δραστηριότητα ως εκπαιδευόµενος:

- ∆ιετούς φοίτησης 300 µόρια 

- Ετήσιας  150 µόρια 

2 300 µόρια 

Ηµερίδες       (έως 6 ώρες) 6 µόρια ανά ηµερίδα

Σεµινάριο      (7 έως 12 ώρες) 7-12 µόρια ανά σεµινάριο

Σεµινάριο      (13 έως 18 ώρες) 13-18  µόρια ανά σεµινάριο         

Σεµινάριο εβδοµαδιαίας διάρκειας 1 µόριο ανά διδακτική ώρα

Σεµινάριο δεκαπενθήµερης διάρκειας 1 µόριο ανά διδακτική ώρα

Εκπαίδευση τριών µηνών 50 µόρια ανά εκπαίδευση

Εκπαίδευση έξι µηνών 100 µόρια ανά εκπαίδευση

Ετήσια εκπαίδευση                                                                                   150 µόρια ανά εκπαίδευση

1 20 µόρια ανά εισήγηση 

2 20 µόρια ανά έτος 

3 30 µόρια ανά διπλωµατική

4 150 µόρια ανά διατριβή

Γ. Επιστηµονική δραστηριότητα: 

1 100 µόρια ανά συγγραφή

2 80 µόρια ανά συγγραφή

3 20 µόρια ανά συµµετοχή

4 30 µόρια ανά ανακοίνωση

5 100 µόρια / διοργάνωση

6 20 µόρια ανά συµµετοχή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: *   1 άτοµο ανά Τµήµα ή Εργαστήριο  ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

** 1 άτοµο ανά Τµήµα ή Εργαστήριο

4ο  έτος

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ: 

 Υπεύθυνος διοργάνωσης Σεµιναρίου ή άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

1ο  έτος 2ο  έτος 3ο  έτος

Συγγραφή µονογραφιών ή κεφαλαίων που περιλαµβάνονται σε βιβλία ή άλλες επιστηµονικές εκδοσεις

Εργαστηριακή εκπαίδευση ειδικευοµένων ιατρών, χηµικών, βιοχηµικών, βιολόγων και άλλων επαγγελµατιών υγείας για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο των δύο βδοµάδων 

Υπεύθυνος σε εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας φοιτητών ή σπουδαστών     

 Υπεύθυνος σε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής      

Συµµετοχή σε οργανωτική ή επιστηµονική επιτροπή Συνεδρίου ή Σεµιναρίου   

∆ιδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο χρονικό διάστηµα της πενταετίας, σε Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, 

στην ΚΧ-ΚΒ ή γενικότερα στην Εργαστηριακή ∆ιαγνωστική.

Β.2. Εκπαιδευτική δραστηριότητα ως εκπαιδευτής/τρια επαγγελµατιών Υγείας σε θέµατα ΚΧ-ΚΒ ή 

γενικότερα εργαστηριακής διαγνωστικής:

Συγγραφή επιστηµονικών εργασιών δηµοσιευµένων σε Ελληνικά ή ξενόγλωσσα επιστηµονικά περιοδικά µετά από κρίση, σε αντικείµενα 

συναφή µε την ΚΧ-ΚΒ ή γενικότερα

Συµµετοχή σε Συνέδρια

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια (Ελληνικά ή διεθνή) σε αντικείµενα συναφή µε την ΚΧ-ΚΒ ή γενικότερα την Εργαστηριακή Ιατρική.

Συµµετοχή  σε πρόγραµµα πιστοποίησης ή διαπίστευσης εργαστηρίου(Για ∆ιαπιστευµένα εργαστήρια µε βάση το πρότυπο 15189:2007)              

Υπεύθυνος ποιότητας Τµήµατος ή Εργαστηρίου (Για ∆ιαπιστευµένα εργαστήρια µε βάση το πρότυπο 15189:2007)

Τεχνικός υπεύθυνος ποιότητας Τµήµατος ή Εργαστηρίου (Για ∆ιαπιστευµένα εργαστήρια µε βάση το πρότυπο 15189:2007)

Συµµετοχή σε επιστηµονικά συµβούλια ή επιστηµονικές επιτροπές στο χώρο απασχόλησης

 Συµµετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα κλινικών  ή άλλων επιστηµονικών φορέων

Ανάπτυξη ή εξέλιξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών 
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Εισηγήσεις σε Εκπαιδευτικά Σεµινάρια, µεταπτυχιακά µαθήµατα και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

Συµµετοχή στα Σεµινάρια συνεχιζόµενης εκπαίδευσης (ΣΕ) της ΕΕΚΧ-ΚΒ ή σε 

µετεκπαιδευτικά Σεµινάρια µε αντικείµενα συναφή µε την ΚΧ-ΚΒ ή γενικότερα την 

Εργαστηριακή διαγνωστική, τη ∆ιοίκηση εργαστηρίου, τη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών Υγείας ή τη χρήση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστηµάτων 

πληροφορικής.

Εργαστηριακή εκπαίδευση σε εξειδικευµένο εργαστήριο µε καταρτισµένο πρόγραµµα 

εκπαίδευσης σε ειδικά θέµατα ΚΧ-ΚΒ ή γενικότερα εργαστηριακής διαγνωστικής ή σε 

εκσυγχρονισµό διαγνωστικών συστηµάτων.

Μεταπτυχιακές σπουδές στην ΚΧ-ΚΒ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σχετικές µε την Κλινική 

Χηµεία – Κλινική Βιοχηµεία ή γενικότερα την Εργαστηριακή Ιατρική ή την ∆ιοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας που εκπονήθηκαν στο χρονικό διάστηµα της πενταετίας.
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 Εφαρµογή νέων εξετάσεων ή ανάπτυξη νέων τµηµάτων εργαστηρίου                             

Σύνολο 

µορίων 

πενταετίας

5ο  έτος


