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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

.

Η Ακαδημία Αιμοδοσίας υλοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική της ΕΑΕ στον
τομέα της Αιμοδοσίας

.

Η Ακαδημία είναι όργανο του ΔΣ της ΕΑΕ. Καθοδηγείται-ελέγχεται και
χρηματοδοτείται από αυτό και εκφράζεται μέσω αυτού.

.

Διευθύνεται από ένα Διευθυντή Σπουδών ο οποίος ορίζεται με 4ετή θητεία
από το ΔΣ της ΕΑΕ.

.

Ο Διευθυντής Σπουδών επικουρείται και αναπληρώνεται από 2
Αναπληρωτές Διευθυντές Σπουδών, οι οποίοι επίσης ορίζονται με 4ετή
θητεία από το ΔΣ της ΕΑΕ, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών.
Ο πρώτος αναπληροί και επικουρεί τον Δ/ντή Σπουδών στην Διεύθυνση
της Ακαδημίας και ο έτερος που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επικουρεί τον
Δ/ντή Σπουδών και υλοποιεί το Πρόγραμμα Σπουδών στην Βόρεια
Ελλάδα.

.

Η Διευθυντική ομάδα Σπουδών υποστηρίζεται από Επιστημονικό
Συμβούλιο που εισηγείται και γνωμοδοτεί επί θεμάτων Ύλης – Εξετάσεων
– νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι 7μελές και απαρτίζεται από

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόεδρος:
Στέλιος Γραφάκος
Αντιπρόεδρος:
Λουκάς Δαδιώτης
Αντιπρόεδρος:
Μαρία Παγώνη
Γενικός Γραμματέας:
Γεώργιος Πατεράκης
Ειδικός Γραμματέας:
Παναγιώτης Καλογιαννίδης
Ταμίας:
Παναγιώτης Παναγιωτίδης

Τον Διευθυντή Σπουδών ως Πρόεδρο
Τον Πρόεδρο της ΔΕ του Τμήματος Αιμοδοσίας
Τον προηγούμενο Πρόεδρο της ΔΕ του Τμήματος Αιμοδοσίας
Τέσσερα μέλη της ΕΑΕ – που ορίζονται από το ΔΣ για 4 έτη, με βάση την
εμπειρία τους, τη γνώση τους και της προσφοράς τους στον χώρο

Μέλη:
Χάρις Ματσούκα
Ιωάννης Μπαλταδάκης
Σπύρος Σταθάκης
Παναγιώτης Τσιριγώτης

.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης καταρτίζονται από τον Διευθυντή Σπουδών
και τελούν υπό την έγκριση του ΔΣ της ΕΑΕ.

.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σχεδιάζονται και οργανώνονται με
συγκεκριμένο στόχο κάθε φορά.
Περιλαμβάνουν ημερίδες-διήμερα και μακρύτερα σεμινάρια με στόχο
Νοσηλευτές –Τεχνολόγους - Ειδικευόμενους ιατρούς Βιοπαθολογίας Ειδικευόμενους ιατρούς Αιματολογίας - Προσελκυτές Αιμοδοσίας Οργανωτές αιμοδοσιών σε επίπεδο Φορέων-Συλλόγων όπως και
έμπειρους γιατρούς που εργάζονται στο χώρο και που προσβλέπουν σε
ταχεία επικαιροποίηση των γνώσεων τους στην Αιμοδοσία.
Στους στόχους συμπεριλαμβάνονται και ιατροί άλλων ειδικοτήτων που
αναζητούν εκπαίδευση στην Ιατρική των Μεταγγίσεων αλλά και ιατροί και
λοιποί επιστήμονες που αναζητούν γνώση σε θέματα Οργάνωσης και
Κοστολόγησης των προσφερόμενων από την Αιμοδοσία Υπηρεσιών.

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Κηφισίας 27, 115.23 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα: 210-7211806, 210-6466288, Τηλεομοιότυπο.: 210-6466288, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eae.gr

.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να είναι θεωρητικά – πρακτικά
(εργαστήριο) ή μεικτά.

.

Η οικονομική και η γραμματειακή υποστήριξη της Ακαδημίας ανήκει στην
ευθύνη του ΔΣ της ΕΑΕ.

.

Η Ακαδημία καταβάλλει προσπάθεια για διάδοση της γνώσης με έκδοση των
εισηγήσεων αλλά και με ανάρτηση των εισηγήσεων αυτών σε ιστότοπο στο
διαδίκτυο (ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε ή άλλη).

.

Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι μέλη της ΕΑΕ. Ειδικοί όμως επιστήμονες από
άλλες ειδικότητες ή επιστήμες ή και από το εξωτερικό μπορεί να
προσκληθούν.

.

Κάθε εκπαιδευτική εκδήλωση θα ακολουθείται από εξετάσεις και από
χορήγηση πιστοποιητικού.
Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες
εφόσον θέλουν το πιστοποιητικό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
Ο Πρόεδρος

Στέλιος Γραφάκος

Ο Γεν.Γραμματέας

Γεώργιος Πατεράκης

