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Αθήνα 11.10.2022  

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, 
  

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό 
Σεμινάριο της ΕΕΕΑΑ, Κύκλος ΧΧVIΙ ξεκινάει στις 25 Οκτωβρίου 2022. 
Φέτος αποφασίσαμε το πρώτο μας μάθημα να πραγματοποιηθεί ζωντανά με φυσική 
παρουσία, πραγματοποιώντας παράλληλα και την εγγραφή σας στον κύκλο 
μαθημάτων. 
  

Το πρώτο μάθημα θα παρουσιαστεί 
στο ξενοδοχείο Golden Age, Μιχαλακοπούλου 57, 115 28 Αθήνα 

στην αίθουσα ΣΕΙΡΗΝΕΣ και ώρα προσέλευσης 17.00. 
  
Όλα τα επόμενα μαθήματα του κύκλου θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω 
της πλατφόρμας zoom.  

  
Και το φετινό Σεμινάριο περιλαμβάνει θέματα βασικών γνώσεων αλλά και όλα τα 
νεότερα δεδομένα  Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας, τα οποία 
ενδιαφέρουν όλους τους συναδέλφους ειδικευμένους, ειδικευόμενους, 
νοσοκομειακούς και ελευθεροεπαγγελματίες. 
  

Κατόπιν αιτήσεώς μας στον ΠΙΣ, το σεμινάριο θα μοριοδοτηθεί με  μόρια 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (credit points). 
  

Μετά από κάθε μάθημα θα χορηγείται το έντυπο αξιολόγησης μέσω email, το οποίο 
θα πρέπει να μας επιστρέφετε συμπληρωμένο στο email της 
Εταιρείας hslhbb@yahoo.gr. 
  

To κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής: 

-    Ειδικευμένοι ιατροί: 50,00 € 

-    Ειδικευόμενοι ιατροί: 30,00 € 

-   Λοιποί επιστήμονες: 30,00 € 

-    Τεχνολόγοι και Νοσηλευτές: 10,00 € 

-    Φοιτητές και Σπουδαστές: ΔΩΡΕΑΝ 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το 1ο μάθημα στις 25/10/2022. 
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Για οποιαδήποτε εγγραφή προκύψει από το επόμενο μάθημα η πληρωμή θα  γίνεται 
μέσω τραπεζικού λογαριασμού με τα παρακάτω στοιχεία: 
Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας 

Τράπεζα Πειραιώς 

IBAN: GR37 0172 0550 0050 5507 6037 661 

Παρακαλούμε στην αιτιολογία να αναγράφετε 
το Ονοματεπώνυμο σας και «Εγγραφή Σεμινάριο ΧΧVΙΙ» 

  
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πρέπει να αποστείλετε στο email της 
Εταιρείας hslhbb@yahoo.gr, το αποδεικτικό της πληρωμής σας αναγράφοντας το 
ονοματεπώνυμο σας και την ειδικότητα σας. 
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων τα πιστοποιητικά θα δοθούν ως 

εξής: 

      Πιστοποιητικό με μοριοδότηση* θα λάβουν όσοι συνάδελφοι 
παρακολούθησαν τα 5 από τα 7 μαθήματα (2 απουσίες) 

      Πιστοποιητικό χωρίς μοριοδότηση* θα λάβουν όσοι συνάδελφοι 
παρακολούθησαν τα 4 από τα 7 μαθήματα (3 απουσίες) 

      Συνάδελφοι με περισσότερες των 3 απουσιών δεν θα λάβουν 
πιστοποιητικό αλλά απλή βεβαίωση παρακολούθησης. 

(*Η μοριοδότηση αφορά τις ιατρικές ειδικότητες). 
  

Ευελπιστούμε στην ενεργό παρουσία σας η οποία  θα συμβάλλει  στην επιτυχία του 

σεμιναρίου και θα δώσει ελπίδες στους νεότερους συναδέλφους μας. 

 

Για το ΔΣ της ΕΕΕΑΑ 

 

Η  Πρόεδρος Ο  Γ. Γραμματέας 
Π. Παρασκευοπούλου Ε. Μαγιορκίνης 
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Στο διαδικτυακό Σεμινάριο της ΕΕΕΑΑ συμμετέχει η Ν. Υ. Αιμοδοσίας του Γ. Ν. 
Πατρών «Άγιος Ανδρέας». 


