
 

 

 

      Τν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ (Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ) είλαη ΝΠΙΓ 

επνπηεπφκελν θαη ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Υ.Υ. ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε θχξην 

γλψκνλα ηελ πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Υγείαο. Σην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ ζε εζληθφ επίπεδν, νη δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ εζηηάδνληαη ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ επηηήξεζε, ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ινηκσδψλ θαη ρξφλησλ 

λνζεκάησλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ινηκψδε λνζήκαηα. Δπίζεο, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Υγείαο, αθφκε θαη ζην πιαίζην δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ ή νμέσλ ζπκβάλησλ, ελαξκνληζκέλα κε ηα πξφηππα ιεηηνπξγίαο άιισλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ.  

    Σθνπφο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ε 

αληαπφθξηζε ηνπ ζε θάζε πξφθιεζε κέζα απφ δηαζεζίκνπο πφξνπο θαη κέζα. Γηα ηηο 

παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο/αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ αμηνπνηνχληαη θξαηηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο θαη δεζκεχνληαη πφξνη ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ Σηήξημεο, ηνπ 

Δ.Σ.Π.Α. 2007-2013 θαζψο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ Πξνζθχγσλ. 

      Τα έξγα ηα νπνία εθηεινχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ καο κέζα απφ ηνπο παξαπάλσ 

πφξνπο είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο: 

Α. Υλοποιημένα έργα: 

 «Cross border Research Center Environment and Health (RCEH)» ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο- European Territorial Cooperation 

Program Greece -Bulgaria 2007- 2013 - Πξφγξακκα Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο Διιάδαο- 

Βνπιγαξίαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 119.000€. 

 «Δθζηξαηείεο θαη δξάζεηο πξφιεςεο ησλ λνζεκάησλ». 

Υπνέξγν 2: «Δζληθή Δπηθνηλσληαθή εθζηξαηεία πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ», ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 1.600.000€. 

 Β. Υλοποιούμενα έργα: 

 «Υγεηνλνκηθφο Φάξηεο: Γηνηθεηηθή θαη ζπληνληζηηθή ππνζηήξημε»  

Υπνέξγν 1: Αλάπηπμε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

2.196.000€. 



 

 

  «Αλάπηπμε Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

1.468.349.14€. 

  «Υινπνίεζε δξάζεσλ θάιπςεο ηαηξηθψλ & ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ 

αιινδαπψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ ελδερνκέλσο 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ», ζην πιαίζην ησλ 

Δπεηγφλησλ Μέηξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ Πξνζθχγσλ, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 1.056.100,00€. 

Γ. Δνηαγμένα έργα ηα οποία βρίζκονηαι προς ανάθεζη μέζω διαγωνιζηικών 

διαδικαζιών/ασηεπιζηαζίας: 

  «Γηαπίζηεπζε κεζφδσλ γηα ηα εξγαζηήξηα δεκφζηαο πγείαο ζηηο πεξηθέξεηεο 

Σηαδηαθήο εηζφδνπ, εμφδνπ θαη ζχγθιηζεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

797.000€. 

 «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εξγαζηεξίνπ δεκφζηαο πγείαο 

Θεζζαιίαο – πξνκήζεηα επηζηεκνληθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, 

ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ»,  

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 564.800€. 

 Αλάπηπμε θέληξνπ εκέξαο εθδηδφκελσλ αηφκσλ θαη αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εππαζείο νκάδεο- “OPEN DOORS”, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 598.400€.  

 «Γηθηχσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ) ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν 

κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 590.000€  

 «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία εζληθνχ δηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 

πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο 

λενγληθήο βαξεθνΐαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 490.000€   

Αρμόδιο γραθείο:  

Γραθείο Γιατείριζης Δσρωπαϊκών Προγραμμάηων 

Πληροθορίες: Τηλέματος Εακσνθινός 

Τηλ.: 210-5212890 

Fax: 210-5212831 

Δ-mail: euprograms@keelpno.gr 


