
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό ως

Εξειδικευμένο Εργαστήριο   και Εργαστήριο Αναφοράς  

στα πλαίσια της Εργαστηριακής Υποστήριξης της Δημόσιας Υγείας

Το  ΚΕΕΛΠΝΟ  στα  πλαίσια  της  ανάπτυξης  του  Συστήματος  Εργαστηρίων  Δημόσιας 

Υγείας (ΚΕΔΥ/ΠΕΔΥ)  και προκειμένου να επικαιροποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω 

το Δίκτυο των Εργαστηρίων που προσφέρουν υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,

Προσκαλεί σε  εκδήλωση ενδιαφέροντος,

Εργαστήρια  επιστημονικών φορέων (ΑΕΙ, Ερευνητικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία κλπ) για 

την  αναγνώριση  τους  (ή  την  επικαιροποίηση  της  αναγνώρισης  τους)  ως 

Εξειδικευμένων  Εργαστηρίων ή/και  Εργαστηρίων  Αναφοράς   σε  λοιμώδη 

νοσήματα, τα οποία επιτηρούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Στο   αντικείμενο  των  Εξειδικευμένων  Εργαστηρίων περιλαμβάνεται  (για  κάθε 

παθογόνο):

1. Η  επιβεβαίωση  της  (εργαστηριακής)  διάγνωσης   που  έχει  γίνει  στα  κλινικά 

εργαστήρια (νοσοκομειακά κλπ) αλλά και η διαθεσιμότητα για έγκυρη (πρωτογενή) 

εργαστηριακή διάγνωση στην περίπτωση σπανίων νοσημάτων.

2. Η ανάπτυξη της διαγνωστικής τεχνολογίας  και η εκπαίδευση κλινικών εργαστηρίων 

και  η  εναρμόνιση  των  διαγνωστικών  τεχνικών  που  εφαρμόζουν,  καθώς  και  η 

διεξαγωγή εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου στα κλινικά εργαστήρια. 

3. Η συμβολή στην έρευνα στο αντικείμενο(α) του Κέντρου.
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Επιπλέον αρμοδιότητες του Εργαστηρίου Αναφοράς είναι: 

1. Η συμβολή  στην  Επιδημιολογική  Επιτήρηση  και  η  συμβολή  στη  συλλογή, 

επεξεργασία και δημοσίευση στατιστικών και επιδημιολογικών δεδομένων 

2. Η τυποποίηση των μικροβιακών στελεχών ως εργαλείο της παρακολούθησης της 

διασποράς του μικροοργανισμού στον πληθυσμό. 

4. Η φύλαξη των μικροβιακών στελεχών και η δημιουργία συλλογής.

Ως  προς  τον  τρόπο  λειτουργίας  τους,  τα  Εξειδικευμένα  Εργαστήρια/Εργαστήρια 

Αναφοράς  έχουν επιστημονική αυτονομία αλλά και την υποχρέωση τροφοδότησης 

των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με τα παραγόμενα επιδημιολογικά δεδομένα. Έτσι

1. Λειτουργούν ως Δίκτυο 

2. Αναφέρονται και συνεργάζονται με το ΚΕΕΛΝΠΟ (δια του δικτύου των ΚΕΔΥ/ΠΕΔΥ) 

3. Συνεργάζονται  κυρίως με  το Σύστημα Επιδημιολογικής  Επιτήρησης με  το οποίο 

είναι άμεσα διασυνδεδεμένα.

4. Τα παραγόμενα αποτελέσματα των εξετάσεων (και τα απομονούμενα μικροβιακά 

στελέχη)  εντάσσονται  άμεσα  στη  βάση  δεδομένων  του  Συστήματος  Δημόσιας 

Υγείας και είναι  άμεσα προσβάσιμα από τους ενδιαφερόμενους Φορείς  Δημόσιας 

Υγείας & Επιδημιολογικής Επιτήρησης. 

Τα Εργαστήρια  Αναφοράς θα αποτελούν τους  εργαστηριακούς  φορείς  υποστήριξης 

των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας καθώς και τα σημεία επαφής (Focal Points)  με το 

ECDC και τους υπόλοιπους Διεθνείς Οργανισμούς Δημόσιας  Υγείας σε συνεργασία με 

τo ΚΕΔΥ, τα ΠΕΔΥ και τα αρμόδια γραφεία του ΚΕΕΛΠΝΟ .

Προς τούτο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Φορείς να καταθέσουν σχετική αίτηση στο 

ΚΕΕΛΝΠΟ  μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012, και ώρα 15:00.  Οι αιτήσεις 

πρέπει  να  κατατίθενται  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του  ΚΕΕΛΠΝΟ (Αγράφων  3-5, 

Μαρούσι,  15123-1ος όροφος),  σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται.  Η αίτηση 

περιλαμβάνει στοιχεία για: 

1. την  εμπειρία του Φορέα  στο αντικείμενο, και ειδικότερα:

1.1.Είδος εργαστηριακών εξετάσεων

1.1.1. Τυποποίησης

1.1.2. Διάγνωσης
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1.1.3. Λοιπές εξειδικευμένες εξετάσεις 

1.2. Αριθμός εκτελεσθέντων εργαστηριακών εξετάσεων ανά έτος για τα τελευταία 3 

χρόνια  

1.3. Νοσοκομεία  ή λοιποί Φορείς Υγείας που το Κέντρο εξυπηρετεί.

2. Στοιχεία  της  Επιστημονικής  επάρκειας όπως  αυτή  αποτυπώνεται  στο 

βιογραφικό  των  επιστημονικών  υπευθύνων  και  του  λοιπού  επιστημονικού 

προσωπικού

3. την Υποδομή του

3.1. Προσωπικό (αριθμός και ειδικότητες)

3.2.Τεχνική υποδομή.

3.3. Συνθήκες βιοασφάλειας που διαθέτει 

4. τον προσανατολισμό αυτού στην Δημόσια Υγεία, 

4.1. Έλεγχοι που αφορούν την Δημόσια  Υγεία 

4.2. Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την Δημόσια Υγεία 

4.3.Η συμμετοχή σε Διεθνή η Ευρωπαϊκά Δίκτυα 

5. την τυχόν  διαπίστευσή του,  και  ειδικότερα   η  συμμετοχή  σε  πρόγραμμα 

εξωτερικού ποιοτικού έλεγχου.

6. τη δυνατότητα  άμεσης  αντίδρασης  στη  διερεύνηση  επιδημίας στην 

κοινότητα ή στο νοσοκομείο, αλλά και δυνατότητα  ελέγχου μεγάλου αριθμού 

κρουσμάτων (π.χ. σε περίπτωση επιδημίας)

7. τη δυνατότητα  οργάνωσης   πολυκεντρικών  μελετών με  συμμετοχή 

Εργαστηρίων Κρατικών, Πανεπιστημιακών ή μεγάλων Ιδιωτικών Νοσοκομείων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν  και  τα  κριτήρια  επιλογής  του Εργαστηρίου  από τη 

σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων.

Σημειώνεται  ότι  ένα  Εξειδικευμένο  Εργαστήριο  ή  Εργαστήριο  Αναφοράς  μπορεί 

(ανάλογα με τις συνθήκες και την υπάρχουσα τεχνογνωσία) να αποτελείται και από 

consortium 2 ή περισσότερων εργαστηρίων. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει  να 

υπάρχει  υπογεγραμμένη  σύμβαση  συνεργασίας όπου  θα  περιγράφονται  το 
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αντικείμενο,  τα  καθήκοντα,   οι  υποχρεώσεις,  η  πιθανή γεωγραφική  κατανομή του 

αντικειμένου και το ποσοστό της χρηματοδότησης κάθε εργαστηρίου – μέλους, καθώς 

και  καθορισμένος  εκπρόσωπος  του  consortium με  τον  οποίο  θα  επικοινωνεί  το 

Σύστημα Υγείας.

Οι  τυχόν  ανάγκες  σε  χρηματοδότηση  των  Φορέων  θα  αποτελέσουν  αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε δεύτερο χρόνο.

Για ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες: 

Κατερίνα Ελευθερίου (γραμματειακή υποστήριξη Επιτροπής Αξιολόγησης) 

210-5212 012
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