
Τελικο Συνεδριο Διαχυσης της Ευρωπαικης Κοινης Δρασης GAPP JA 20 & 21Ιανουαριου 2022 

 
Το Εργαστήριο Αιμοποίησης της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης συμμετέχει στο Τελικο Συνέδριο 
Διάχυσης της Ευρωπαικής Κοινής Δράσης GAPP (facilitatinG the Authorisation of Preparation Process), που 
θα πραγματοποιηθεί στις 20 & 21 Ιανουαρίου 2022, στην Θεσσαλονίκη - στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου -  σε υβριδική μορφή. 

Το συνέδριο του GAPP JA – στοχεύει στην συγκρότηση ενός ενδιαφέροντος και υψηλού επιπέδου 
επιστημονικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος προγράμματος -  και την  συνάντηση και δικτύωση θεσμικών 
εκπροσώπων και εταίρων της ΕΕ, διακεκριμένων ειδικών επιστημόνων, επιστημονικών ενώσεων και 
ενώσεων δωρητών και ασθενών, οι οποιοι θα κληθούν να μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους 
μέσα από  ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, αντιπαραθέσεις και παρουσιάσεις περιστατικών, καθώς και 
ποικιλόμορφων διαδραστικών συνεδριών, δίνοντας το έναυσμα για δημιουργικό διάλογο σε επίκαιρα 
θέματα προώθησης της βέλτιστης χρήσης των ανθρωπίνων ιστών (SoHO) και κυρίως ενιαίων πρακτικών και 
πολιτικής ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ. 

Η πρώτη ημέρα  περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των Πακέτων Εργασίας (WP) μαζί με μια επισκόπηση του 
έργου που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Δράσης. 

Η δεύτερη μέρα, είναι αφιερωμένη σε διαδραστικές συνεδρίες και συζητήσεις πανω στην 
αποτελεσματική σύζευξη επιστήμης και εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών στον συγκεκριμένο 
τομέα της υγείας. 
 

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ ενώ λεπτομέρειες για το 
συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο GAPP DISSEMINATION CONFERENCE 2022. Η γλώσσα 
διεξαγωγής του συνεδρίου είναι η αγγλική. Για εγγραφή εδω 
 

Σχετικά με την Κοινή Δράση GAPP: Η Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση GAPP (facilitatinG the Authorisation 
of Preparation Process for blood, tissues and cells) 45μηνης διάρκειας, συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία. Η Κοινή Δράση αναφέρεται στην 
ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών για τον ορισμό κριτηρίων ποιότητας στην διαδικασία 
προετοιμασίας του αιματος, των ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων, και αφορούν την αδειοδότηση και 
συλλογή, επεξεργασία, συντήρηση, αποθήκευση και διανομή του αίματος, ιστών και κυττάρων. Για μια 
γρήγορη επισκόπηση της Κοινής Δράσης, μπορείτε να δείτε το δίλεπτο βίντεο ή να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα μας https://www.gapp-ja.eu/  

Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές στοχεύουν να αποτελέσουν το εγχειρίδιο-οδηγό για τις Αρμόδιες Αρχές 
και να υπάρξει η αντίστοιχη τυποποιηση - εναρμόνιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η ΕΕ το προσεχές χρονικό 
διάστημα σκοπεύει να προχωρήσει στην αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για το αίμα, τους ιστούς και 
τα κύτταρα. 

GAPP JA Dissemination WG co-leaders ειναι: Άννα Κιουμή, Δ/ντρια Αιματολογικού Τμηματος Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης 
Ελένη Α. Παπαδάκη, Καθηγήτρια Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Κρήτης, 
Διευθ/ντρια Αιματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ και Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης 

http://www.gapp-ja.eu/
https://www.gapp-ja.eu/dissemination-conference-agenda/
https://www.gapp-ja.eu/dissemination-conference-2022/
https://www.gapp-ja.eu/dissemination-conference-2022-copy/
https://www.youtube.com/watch?v=Bh4Xk41knqU
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%85%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%88%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95_el


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε GAPP JA news 

 

------------------------------------------- 

GAPP JA Final Dissemination Conference 20 & 21st January 2022     

GAPP JA Final Dissemination Conference will take place as a hybrid event on the 20th & 21st January 2022, 
with the host location being Thessaloniki, Greece. 

The GAPP JA Final Dissemination Conference aims to bring together a diverse audience and key high-level 
representatives from EU Institutions, partners, experts and scientific associations, as well as donors 
and patients’ associations to stimulate multi-stakeholder dialogue and views, and promote optimal use of 
SoHOs and a uniform approach across the EU. 

Day one of the event comprises of the presentations of Work-Package (WP) leaders along with an overview 
on the work carried out in each WP during the course of the Action. 

Day two, is dedicated to interactive sessions and discussions on how to effectively bridge the gap between 
science and effective policies.  

The Preliminary Agenda is available online. To register here 

For further information regarding the event and GAPP JA work, please contact the GAPP Dissemination & 
Communication team conference@gapp-ja.eu  

About GAPP (facilitatinG the Authorisation of Preparation Process for blood, tissues and cells) Joint Action 
(JA): is co-funded by the European Commission under the EU Health Programme, aiming to facilitate the 
development of common and optimal approach to access and authorize new preparation processes in 
Blood and Tissue Establishments. For a quick overview check out the two-minute video. 

GAPP JA Dissemination WG co-leaders:  
Anna Kioumi, Director Hematolgy Department, Papageorgiou Hospital Thessaloniki, Greece,   
Helen A. Papadaki, Professor of Haematology, School of Medicine, University of Crete, Greece, Head of the 
Department of Haematology &The Public Umbilical Cord Blood Bank, University Hospital of Heraklion 

For more information, please visit GAPP JA news  
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