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Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία 

Ακαδημία Αιμοδοσίας 

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 

 
. 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 προεδρεύει σε όλες τις συναντήσεις της 
            Ακαδημίας Αιμοδοσίας.  
 
. Ο Διευθυντής Σπουδών επικουρείται και αναπληρώνεται από δύο 

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 των θεμάτων της 
Εκπαίδευσης, τον καθορισμό της ύλης κάθε εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας, των θεμάτων για τις εξετάσεις και κάθε είδους 
εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

 
. Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι 6μελές και απαρτίζεται από 

 Τον Πρόεδρο της ΔΕ του Τμήματος Αιμοδοσίας 
 Τον προηγούμενο Πρόεδρο της ΔΕ του Τμήματος Αιμοδοσίας, 
των οποίων η θητεία είναι διετής, αντίστοιχα με τη θητεία των μελών 
των Δ.Ε. των Επιστημονικών Τμημάτων της ΕΑΕ. 
Σε περίπτωση που η θητεία του Προέδρου της Δ.Ε. συνεχίζεται για     
δεύτερη διετία, τη θέση του εν ενεργεία Προέδρου της Δ.Ε. / Μέλους                  
του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Αιμοδοσίας,               
καταλαμβάνει ένα άλλο μέλος της Δ.Ε., που ορίζεται από αυτήν. 
 Τέσσερα μέλη που ορίζονται από το ΔΣ, των οποίων η θητεία θα 

είναι τετραετής, με βάση την εμπειρία τους, τη γνώση τους και την 
προσφορά τους στον χώρο. 

 
. 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 θέμα κάθε φορά και περιλαμβάνουν ημερίδες, διήμερα 
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και σεμινάρια. 
 
Στόχος είναι η εκπαίδευση των Νοσηλευτών, Τεχνολόγων, Ειδικευόμενων 
ιατρών στη  Βιοπαθολογία  και την Αιματολογία, προσελκυτών  Αιμοδοτών, 
Οργανωτών Αιμοδοσιών σε επίπεδο Φορέων και Συλλόγων, αλλά και  
έμπειρων γιατρών που εργάζονται στο χώρο και επιδιώκουν την 
επικαιροποίηση των γνώσεων τους στην Αιμοδοσία.  
Επίσης, στόχος είναι η εκπαίδευση ιατρών, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για 
την Ιατρική των Μεταγγίσεων, όπως επίσης και επιστημόνων με ενδιαφέρον 
στην οργάνωση και κοστολόγηση των προσφερόμενων από την Αιμοδοσία 
υπηρεσιών 

. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να είναι θεωρητικά, πρακτικά ή μεικτά. 
 
. Την ευθύνη της οικονομικής και γραμματειακής υποστήριξης της Ακαδημίας 

έχει του ΔΣ της ΕΑΕ.  
 

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

 
. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι μέλη της ΕΑΕ. Ωστόσο,  επιστήμονες με 

συναφές αντικείμενο ή διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό μπορεί 
να προσκληθούν. 

 
. Κάθε εκπαιδευτική εκδήλωση ακολουθείται από εξετάσεις και χορήγηση 

πιστοποιητικού. 
 Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες 

εφόσον θέλουν το πιστοποιητικό. 
 
 
           Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας 
 

                           Η Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

                                         
 
                           Μαρία Παγώνη                                  Ιωάννης Μπαλταδάκης 

 


