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Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για υποβολι αίτθςθσ για ςυμμετοχι ςτο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ ςτθν Επιδθμιολογία Πεδίου- Εκνικι Κατεφκυνςθ  

(European Programme for Intervention Epidemiology Training, EPIET MS-track) 
 
Γενικά για το πρόγραμμα 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ ςτθν Επιδθμιολογία Πεδίου (EPIET) ξεκίνθςε το 1995, με ςκοπό τθ 
δθμιουργία δικτφου καλά εκπαιδευμζνων επιδθμιολόγων πεδίου ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) και τθν 
ενίςχυςθ τθσ εφαρμοςμζνθσ επιδθμιολογίασ των μεταδοτικϊν νοςθμάτων τόςο ςτο επίπεδο των κρατϊν 
μελϊν (ΚΜ) όςο και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα παρζχει εκπαίδευςθ και πρακτικι εμπειρία 
ςτθν επιδθμιολογία πεδίου (διερεφνθςθ επιδθμιϊν, επιτιρθςθ λοιμωδϊν νοςθμάτων, εφαρμοςμζνθ 
ζρευνα) με ζμφαςθ και προςανατολιςμό ςτθν «πράξθ δθμόςιασ υγείασ». Απευκφνεται ςε ιατροφσ, 
νοςθλευτζσ, μικροβιολόγουσ, κτθνιάτρουσ και άλλουσ επαγγελματίεσ υγείασ με προθγοφμενθ εμπειρία 
ςτθν επιδθμιολογία και δθμόςια υγεία.    
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ςυντονίηεται από το Ευρωπαϊκό Κζντρο Πρόλθψθσ και Ελζγχου 
Νοςθμάτων (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), αποτελείται από δφο 
κατευκφνςεισ, τθν κατεφκυνςθ European Union-track (EU-track) και τθν κατεφκυνςθ Member State – track 
(MS-track). 
Στθν κατεφκυνςθ EU-track,  οι εκπαιδευόμενοι εργάηονται και εκπαιδεφονται για δφο ζτθ ςε Κζντρο 
Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων μίασ χϊρασ τθσ ΕΕ διαφορετικισ από τθ δικι τουσ, με τθν υποςτιριξθ 
του ECDC (μιςκόσ και ζξοδα παρακολοφκθςθσ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων). Στθν κατεφκυνςθ MS -track τα 
ΚΜ επιλζγουν εκπαιδευόμενο από το εργατικό δυναμικό του τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ τθσ χϊρασ, ο 
οποίοσ εκπαιδεφεται ςτο πλαίςιο του EPIET ςτθ δικι του χϊρα και το ECDC χρθματοδοτεί τθν ςυμμετοχι 
ςτα εκπαιδευτικά ςεμινάρια.  
Το ΚΕΕΛΠΝΟ ζχει πιςτοποιθκεί από το ECDC το 2011, ωσ Κζντρο Εκπαίδευςθσ για το πρόγραμμαEPIET.  
 
Διαδικαςία και ςτόχοι τθσ εκπαίδευςθσ 

Το πρόγραμμα ζχει διάρκεια δφο ζτθ (24 μινεσ), από το Σεπτζμβριο του 2017 ζωσ τον Αφγουςτο 
2019, και για το διάςτθμα αυτό ο εκπαιδευόμενοσ (fellow)κα εργάηεται πλιρωσ ςτο Σμιμα 
Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΠΝΟ. Θα ζχει ζνα κφριο επιβλζποντα-
επιδθμιολόγοαπό το Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
προγράμματοσ, κακϊσ και ζναν επιβλζποντα από το EPIET (επίβλεψθ εξ’ αποςτάςεωσ) και επιμζρουσ 
επιβλζποντεσ για τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του. 
Στο τζλοσ των δφο ετϊν ο εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να ζχει: 

 ςυμμετάςχει ςτθ διερεφνθςθ επιδθμιϊν, 

 ςχεδιάςει, εφαρμόςει ι αξιολογιςει ζνα ςφςτθμα επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ,  

 αναλφςει δεδομζνα επιτιρθςθσ και να ζχει ετοιμάςει ςχετικζσ εκκζςεισ επιδθμιολογικισ 
επιτιρθςθσ για διάφορα νοςιματα, 

 ςχεδιάςει, οργανϊςει και/ι πραγματοποιιςει ερευνθτικι(-εσ) μελζτθ(-εσ) ςε ζνα κζμα δθμόςιασ 
υγείασ, 

 ζρκει ςε επαφι ι αςχολθκεί με εργαςτθριακζσ μεκόδουσ διάγνωςθσ, 

 υποςτθρίξει τθ λιψθ αποφάςεων ςτο χϊρο τθσ δθμόςιασ υγείασ, 

 παρουςιάςει και δθμοςιεφςει τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ του ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα 
(ςυμμετοχι ςε ςυνζδριο και δθμοςίευςθ(-εισ)), 

 εκπαιδεφςει φοιτθτζσ ι επαγγελματίεσ υγείασ ςτθν επιδθμιολογία πεδίου. 
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Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσEPIET ο εκπαιδευόμενοσ ςυμμετζχει ςε εκπαιδευτικά ςεμινάρια 
(modules) που δεν ξεπερνοφν το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ ςυνολικισ διάρκειασ του προγράμματοσ. Αρχικά 
καλείται να παρακολουκιςει ζνα εντατικό ειςαγωγικό εκπαιδευτικό ςεμινάριο διάρκειασ τριϊν εβδομάδων 
μαηί με τουσ εκπαιδευόμενουσ από τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ ίδιασ χρονιάσ (cohort 2017).  Στθ ςυνζχεια κα 
χρειαςτεί να παρακολουκιςει επτά (7) ακόμθ εκπαιδευτικά ςεμινάρια μίασ εβδομάδασ το κακζνα, που 
οργανϊνονται από το EPIET ςε χϊρεσ τισ ΕΕ κατά τθ διάρκεια των 2 ετϊν εκπαίδευςθσ. 
 
Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τουσ υποψθφίουσ 
Οι υποψιφιοι του προγράμματοσ κα πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ (που να πιςτοποιείται με πανεπιςτθμιακό τίτλο) 
ςτθν ιατρικι, κτθνιατρικι, φαρμακευτικι, νοςθλευτικι, ι άλλο ςχετικό αντικείμενο (κατά 
προτίμθςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακοφ τίτλου ι ιςοδφναμου). 

 Να ζχουν προχπθρεςία τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ ςτο χϊρο τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ι ςτθν 
Επιδθμιολογία. 

 Να ζχουν καλι γνϊςθ (προφορικι και γραπτι)τουλάχιςτον δφο επίςθμων γλωςςϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EΕ) και του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου δλδ. Νορβθγίασ, Ιςλανδίασ κ 
Λιχτενςτάιν (ΕΟΧ/ΕΕΑ), θ μία εκ των οποίων πρζπει να είναι θ αγγλικι, με ελάχιςτο επίπεδο γνϊςθσ 
το Β2. Σθμειϊνεται ότι θ ελλθνικι γλϊςςα μπορεί να κεωρθκεί ωσ δεφτερθ γλϊςςα τθσ ΕΕ. 

 Να είναι πολίτεσ χϊρασ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧι να ζχουν διαμείνει ςε αυτι για τουλάχιςτον τρία ζτθ (με 
άδεια παραμονισ και εργαςίασ). 

 Να ζχουν τα  προςωπικά χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται για τα κακικοντα που κα επιτελζςουν. 

(βλ. πρόςκετα κριτιρια επιλογισ) 

 Να ζχουν τα πλιρθ δικαιϊματα τουσ ωσ πολίτεσ. 

 Να είναι εργαηόμενοι του τομζα υγείασ ι δθμόςιασ υγείασ με τθ δυνατότθτα να λάβουν 2ετι άδεια 

για παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ όπωσ ζχει περιγραφεί παραπάνω, 

περιλαμβανομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο Τμιμα Επιδθμιολογικισ 

Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΠΝΟ επί 2 ζτθ. 

Πρόςκετα κριτιρια επιλογισ 

 Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθ δθμόςια υγεία και/ι τθν επιδθμιολογία. 

 Βαςικζσ γνϊςεισ επιδθμιολογίασ. 

 Καλι γνϊςθ και ικανότθτα χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 

 Ιςχυρι δζςμευςθ για ςυνζχιςθ εργαςίασ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ ι τθσ επιδθμιολογίασ 
πεδίου μετά το τζλοσ τθσ διετοφσ εκπαίδευςθσ. 

 Επαρκι οργανωτικά προςόντα και διοικθτικζσ ικανότθτεσ. 

 Επικυμία απόκτθςθσ νζων δεξιοτιτων και διάκεςθ για εργαςία υπό επίβλεψθ. 

 Ικανότθτα και διάκεςθ ςυνεργαςίασ με άλλουσ ςυναδζλφουσ οποιαςδιποτε βακμίδασ και 
ικανότθτα εργαςίασ υπό πίεςθ. 
 

Μιςκοδοςία και λοιπά ζξοδα 
Το ΚΕΛΠΝΟ ι το Ευρωπαϊκό Κζντρο Πρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςθμάτων (ECDC) δεν κα καταβάλλουν μιςκό 
ςτον εκπαιδευόμενο. Ο μιςκόσ του εκπαιδευόμενου, εφόςον καταβάλλεται κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκπαίδευςισ του,  κα ςυνεχίςει να καταβάλλεται από τον εργοδότθ του.  Όλα τα ζξοδα για τθν 
παρακολοφκθςθ των εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων ςτο εξωτερικό (ςυνολικά 10 εβδομάδεσ) καταβάλλονται 
από το Ευρωπαϊκό Κζντρο Πρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςθμάτων (ECDC).  
 
Τποβολι αίτθςθσ και διαδικαςία επιλογισ 
Το ΚΕΕΛΠΝΟ ζχει υποβάλει ςτο ECDC αίτθμα για μία κζςθ εκπαιδευόμενου ςτο πρόγραμμα EPIET- 
Εκνικισ Κατεφκυνςθσ για το διάςτθμα 2017-2019, και αναμζνεται θ τελικι ζγκριςθ από το ECDC ςτο 
πλαίςιο του προγράμματοσ.  
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Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι κα πρζπει να αποςτείλουν  

 λεπτομερζσ βιογραφικό ςτα Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά (ςτο ευρωπαϊκό πρότυπο Europass, 
http://europass.cedefop.europa.eu) και 

 γράμμα που να περιγράφει τα κίνθτρα τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα (letter of motivation) ςτα Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά, 

 
ςτα ακόλουκα e-mail: Κακ. Τ. Παναγιωτόπουλοσ: takis.panagiotopoulos@gmail.com, Καςςιανι Μζλλου: 
mellou@keelpno.gr, Αγορίτςα Μπάκα:baka@keelpno.gr. 
 
Η επιλογι του υποψθφίου κα γίνει από επιτροπι που ςυμπεριλαμβάνει τουσ επιβλζποντεσ του 
προγράμματοσ EPIET ςτθ χϊρα μασ. Για τθν τελικι επιλογι κα πραγματοποιθκεί επίςθσ ςυνζντευξθ μζςω 
τθλεδιάςκεψθσ ςτα Αγγλικά με προςωπικό του ECDC.  

Λιξθ υποβολισ αιτιςεων: ΠΑΡΑΚΕΤΗ 10 ΜΑΡΣΙΟΤ 2017 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτα εξισ τθλζφωνα: 
210-8899007 (Καςςιανι Μζλλου), 210-5212870 (Αγορίτςα Μπάκα) 

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:takis.panagiotopoulos@gmail.com
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