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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου- Εθνική Κατεύθυνση
(European Programme for Intervention Epidemiology Training, EPIET MS-track)
Γενικά για το πρόγραμμα
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου (EPIET) ξεκίνησε το 1995, με σκοπό τη
δημιουργία δικτύου καλά εκπαιδευμένων επιδημιολόγων πεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την
ενίσχυση της εφαρμοσμένης επιδημιολογίας των μεταδοτικών νοσημάτων τόσο στο επίπεδο των κρατών
μελών (ΚΜ) όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία
στην επιδημιολογία πεδίου (διερεύνηση επιδημιών, επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων, εφαρμοσμένη
έρευνα) με έμφαση και προσανατολισμό στην «πράξη δημόσιας υγείας». Απευθύνεται σε ιατρούς,
νοσηλευτές, μικροβιολόγους, κτηνιάτρους και άλλους επαγγελματίες υγείας με προηγούμενη εμπειρία
στην επιδημιολογία και δημόσια υγεία.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), αποτελείται από δύο
κατευθύνσεις, την κατεύθυνση European Union-track (EU-track) και την κατεύθυνση Member State – track
(MS-track).
Στην κατεύθυνση EU-track, οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται και εκπαιδεύονται για δύο έτη σε Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων μίας χώρας της ΕΕ διαφορετικής από τη δική τους, με την υποστήριξη
του ECDC (μισθός και έξοδα παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων). Στην κατεύθυνση MS -track τα
ΚΜ επιλέγουν εκπαιδευόμενο από το εργατικό δυναμικό του τομέα της δημόσιας υγείας της χώρας, ο
οποίος εκπαιδεύεται στο πλαίσιο του EPIET στη δική του χώρα και το ECDC χρηματοδοτεί την συμμετοχή
στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει πιστοποιηθεί από το ECDC το 2011, ως Κέντρο Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα EPIET και
επιβλέποντες έχουν ορισθεί οι κ.κ. Θ. Γεωργακοπούλου, Υπεύθυνη του Τμήματος Επιδημιολογικής
Επιτήρησης και Παρέμβασης, Κ. Μέλλου, EPIET/EUPHEM Supervisor και A. Λάμπρου, EPIET/EUPHEM
Supervisor.
Διαδικασία και στόχοι της εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο έτη (24 μήνες), από το Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο
2020, και για το διάστημα αυτό ο εκπαιδευόμενος (fellow) θα εργάζεται πλήρως στο Τμήμα
Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ. Θα έχει ένα κύριο επιβλέπονταεπιδημιολόγο από το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος, καθώς και έναν επιβλέποντα από το EPIET (επίβλεψη εξ’ αποστάσεως) και επιμέρους
επιβλέποντες για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του.
Στο τέλος των δύο ετών ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει:
 συμμετάσχει στη διερεύνηση επιδημιών,
 σχεδιάσει, εφαρμόσει ή αξιολογήσει ένα σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης,
 αναλύσει δεδομένα επιτήρησης και να έχει ετοιμάσει σχετικές εκθέσεις επιδημιολογικής
επιτήρησης για διάφορα νοσήματα,
 σχεδιάσει, οργανώσει και/ή πραγματοποιήσει ερευνητική(-ες) μελέτη(-ες) σε ένα θέμα δημόσιας
υγείας,
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 έρθει σε επαφή ή ασχοληθεί με εργαστηριακές μεθόδους διάγνωσης,
 υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων στο χώρο της δημόσιας υγείας,
 παρουσιάσει και δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της εργασίας του στην επιστημονική κοινότητα
(συμμετοχή σε συνέδριο και δημοσίευση(-εις)),
 εκπαιδεύσει φοιτητές ή επαγγελματίες υγείας στην επιδημιολογία πεδίου.
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Κατά τη διάρκεια του προγράμματος EPIET ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια
(modules) που δεν ξεπερνούν το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής διάρκειας του προγράμματος. Αρχικά
καλείται να παρακολουθήσει ένα εντατικό εισαγωγικό εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας τριών εβδομάδων
μαζί με τους εκπαιδευόμενους από τις υπόλοιπες χώρες της ίδιας χρονιάς (cohort 2017). Στη συνέχεια θα
χρειαστεί να παρακολουθήσει επτά (7) ακόμη εκπαιδευτικά σεμινάρια μίας εβδομάδας το καθένα, που
οργανώνονται από το EPIET σε χώρες τις ΕΕ κατά τη διάρκεια των 2 ετών εκπαίδευσης.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους υποψηφίους
Οι υποψήφιοι του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης (που να πιστοποιείται με πανεπιστημιακό τίτλο)
στην ιατρική, κτηνιατρική, φαρμακευτική, νοσηλευτική, ή άλλο σχετικό αντικείμενο (κατά
προτίμηση σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου ή ισοδύναμου).
 Να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο χώρο της Δημόσιας Υγείας ή στην
Επιδημιολογία.
 Να έχουν καλή γνώση (προφορική και γραπτή) τουλάχιστον δύο επίσημων γλωσσών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δλδ. Νορβηγίας, Ισλανδίας κ
Λιχτενστάιν (ΕΟΧ/ΕΕΑ), η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι η αγγλική, με ελάχιστο επίπεδο γνώσης
το Β2. Σημειώνεται ότι η ελληνική γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί ως δεύτερη γλώσσα της ΕΕ.
 Να είναι πολίτες χώρας της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή να έχουν διαμείνει σε αυτή για τουλάχιστον τρία έτη (με
άδεια παραμονής και εργασίας).
 Να έχουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τα καθήκοντα που θα επιτελέσουν.
(βλ. πρόσθετα κριτήρια επιλογής)
 Να έχουν τα πλήρη δικαιώματα τους ως πολίτες.
 Να είναι εργαζόμενοι του τομέα υγείας ή δημόσιας υγείας με τη δυνατότητα να λάβουν 2ετή άδεια
για παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης όπως έχει περιγραφεί παραπάνω,
περιλαμβανομένης της υποχρέωσης πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Επιδημιολογικής
Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ επί 2 έτη.
Πρόσθετα κριτήρια επιλογής
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημόσια υγεία και/ή την επιδημιολογία.
 Βασικές γνώσεις επιδημιολογίας.
 Καλή γνώση και ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 Ισχυρή δέσμευση για συνέχιση εργασίας στον τομέα της δημόσιας υγείας ή της επιδημιολογίας
πεδίου μετά το τέλος της διετούς εκπαίδευσης.
 Επαρκή οργανωτικά προσόντα και διοικητικές ικανότητες.
 Επιθυμία απόκτησης νέων δεξιοτήτων και διάθεση για εργασία υπό επίβλεψη.
 Ικανότητα και διάθεση συνεργασίας με άλλους συναδέλφους οποιασδήποτε βαθμίδας και
ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
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Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα
Το ΚΕΕΛΠΝΟ ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) δεν θα καταβάλλουν μισθό
στον εκπαιδευόμενο. Ο μισθός του εκπαιδευόμενου, εφόσον καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσής του, θα συνεχίσει να καταβάλλεται από τον εργοδότη του. Όλα τα έξοδα για την
παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο εξωτερικό (συνολικά 10 εβδομάδες) καταβάλλονται
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).
Υποβολή αίτησης και διαδικασία επιλογής
Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει υποβάλει στο ECDC αίτημα για μία θέση εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα EPIETΕθνικής Κατεύθυνσης για το διάστημα 2018-2020, η οποία και εγκρίθηκε.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν
 λεπτομερές βιογραφικό στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (στο ευρωπαϊκό πρότυπο Europass,
http://europass.cedefop.europa.eu) και
 γράμμα που να περιγράφει τα κίνητρα της συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα (letter of motivation) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά,
στα ακόλουθα e-mail: Αγορίτσα Μπάκα (Σημείο Επαφής Public Health Training)
agoritsabaka@gmail.com, Αγγελική Λάμπρου alambrou.keelpno@gmail.com, Κασσιανή Μέλλου:
kmellou@gmail.com, Θ. Γεωργακοπούλου: georgakopoulou.theano@gmail.com
Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει από επιτροπή που συμπεριλαμβάνει τους επιβλέποντες του
προγράμματος EPIET στη χώρα μας. Για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί επίσης συνέντευξη μέσω
τηλεδιάσκεψης στα Αγγλικά με προσωπικό του ECDC.
Λήξη υποβολής αιτήσεων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα:
210-88.99.007 (Κασσιανή Μέλλου), 210-52.12.870 (Αγορίτσα Μπάκα) και 210-88.99.024 (Αγγελική
Λάμπρου)
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