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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Yπαγωγή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις διατάξεις του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

3

Ίδρυση Μονάδας με τίτλο: «Μονάδα Τοξικολογίας» στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Μορφολογικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 48152/Ζ1
(1)
Yπαγωγή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις διατάξεις του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
όπως ισχύουν,
β) της παρ. 8 του άρθρου 59 και των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622’2019 (Α’ 133),
δ) του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),
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ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και διόρθωση σφάλματος (Α’ 126),
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
θ) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2),
ι) της υπό στοιχεία 169/Υ1/09-01-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο
Συρίγο» (Β’ 33).
2. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 19/23-10-2020
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (πράξη 10/05-10-2020), της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
3. Το υπό στοιχεία 7993/Z1/25-01-2021 έγγραφο της
Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τoν
Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.) για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. του
άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.
4. Το υπό στοιχεία 20994/31-03-2021 έγγραφο της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με το οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής
διατυπώνει ομόφωνα θετική γνώμη αναφορικά με την
υπαγωγή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/230/42454/Β1/13-04/2021
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
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σύμφωνα με την οποία, από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, δεδομένου ότι αφορά στην απονομή
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του εν
λόγω Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων, διαπιστώνουμε:
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου
σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Απριλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Ι

Αριθμ. 47582/Ν1
(2)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
(Α’ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107),
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (Α’ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 118).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/
2017 (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη
της παρ. 3 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του
άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
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στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (Β’ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/186405/Δ5/5-12-2013
(Β’ 359/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
128410/Ν1/27-7-2017 (Β’ 2986) υπουργική απόφαση.
7. Την από 26-3-2021 αίτηση των ενδιαφερομένων
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού
Σχολείου.
8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 8).
9. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/186405/Δ5/
5-12-2013 (Β’ 359/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία 128410/Ν1/27-7-2017 (Β’ 2986) υπουργική απόφαση, ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο, ως
ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού
Σχολείου για δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, οι πέντε
(5) δυναμικότητας είκοσι τριών (23) νηπίων έκαστη, οι
δύο (2) δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών
έκαστη, οι πέντε (5) δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών έκαστη και για δύο (2) αίθουσες εργαστηρίου.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί επί της οδού Πολυλά
5, στην Αθήνα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Πέτρο Βαρθαλίτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Απριλίου 2021
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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Αριθμ. 15689
(3)
Ίδρυση Μονάδας με τίτλο: «Μονάδα Τοξικολογίας» στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Μορφολογικού Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Ιωαννίνοις»,
2. το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137),
3. τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 142),
4. τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017, (Α΄
114),
5. του ν. 641/1977 (Α΄ 200) Περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών και Πανεπιστημιακών Ιατρικών
Κέντρων εις τα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και
Θράκης, εκτελέσεως έργων εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων,
6. της υπό στοιχεία Β1/377 υπουργικής απόφασης
(Β΄149/1983) Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Ιατρικής,
7. του π.δ. 262/1998 (Α΄ 193) Ίδρυση και καθορισμός
του Εσωτερικού Κανονισμού Κλινικών και Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής, όπως συμπληρώθηκε με την
υπό στοιχεία 14177/Β1 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 236),
8. της υπό στοιχεία Υ4α/39190 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1243/2012) Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων,
9. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά άρθρο 7 και 8 του ν. 4485/
2017,
10. τη θετική εισήγηση της Συνέλευσης του του Μορφολογικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα στη συνεδρία
του υπ’ αρ. 250/27-1-2021,
11. τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας στη συνεδρία της
υπό στοιχεία 955α/2-2-2021,
12. το γεγονός ότι το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του ιδρύματος,
13. την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της
υπ’ αρ. 1106/20-04-2021, αποφασίζει:
Την Ίδρυση Μονάδας με τίτλο: «Μονάδα Τοξικολογίας»
στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και
Τοξικολογίας του Μορφολογικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον εσωτερικό
της κανονισμό, ως εξής:
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IΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ»
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άρθρο 1
Ίδρυση
Την ίδρυση της μονάδας με τίτλο «Μονάδα Τοξικολογίας» στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Μορφολογικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Η μονάδα εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές, κλινικές και
κοινωνικές ανάγκες στο επιστημονικό αντικείμενο της
Τοξικολογίας.
Άρθρο 2
Αποστολή
Η μονάδα Τοξικολογίας έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του
Τμήματος Ιατρικής σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο δραστηριότητας της μονάδας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
β) Τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο δραστηριότητάς της.
γ) Την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο αντικείμενο δραστηριότητας της, κυρίως στην Περιφέρεια
της Ηπείρου, και γενικότερα στην Βόρεια - Βορειοδυτική Ελλάδα. Η μονάδα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες
και σε φορείς εκτός του Πανεπιστημίου Ιωάννινων και
της Περιφέρειας Ηπείρου (άλλα Ανώτατα και Ανώτερα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κρατικούς φορείς, βιομηχανία,
κ.α.), χωρίς τούτο να παρακωλύει το έργο της ως προς
την παροχή επιστημονικών - λειτουργικών υπηρεσιών
προς τα Εργαστήρια και Κλινικές του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
δ) Την οργάνωση τοπικών και εθνικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων.
ε) Την εκπαίδευση φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταπτυχιακούς φοιτητές, και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και την
συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών στο αντικείμενο της Τοξικολογίας.
στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών
γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και με Εθνικούς,
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
γενικών δραστηριοτήτων συναφών με το επιστημονικό
αντικείμενο της μονάδας
Για τα ανωτέρω θα χρησιμοποιηθούν τεχνογνωσία του
προσωπικού και ίδιοι πόροι.
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Άρθρο 3
Προσωπικό
Η μονάδα Τοξικολογίας στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ
του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του
Τμήματος Ιατρικής, που η ειδικότητα τους σχετίζεται με
το γνωστικό αντικείμενο της μονάδας, συγκεκριμένα,
επιστήμονες σχετικών εξειδικεύσεων, από Πανεπιστημιακούς υποτρόφους, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθώς και από μέλη του
λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο Εργαστήριο με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου
28 του ν. 4485/2017 και την παρ. 7 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και
από διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται σύμφωνα
με το άρθρο 13 παρ. 3β του ν. 2817/2000. Επίσης, από
επιστημονικό και τεχνικό-εργαστηριακό προσωπικό (μόνιμο ή επικουρικό) που στελεχώνει το πανεπιστημιακό
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Η μονάδα Τοξικολογίας έχει Επιστημονικό Υπεύθυνο
μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στο επιστημονικό αντικείμενο
της μονάδας, που ορίζεται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου με θητεία τριών ετών και εγκρίνεται από τα μέλη
του αντίστοιχου Τομέα. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
έχει δικαίωμα να παύσει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
της Μονάδας, αν διαπιστώσει τεκμηριωμένα ότι ασκεί
πλημμελώς τα καθήκοντά του. Ο εκάστοτε Διευθυντής
του εργαστήριου που έχει επιστημονική ειδίκευση στο
αντικείμενο της μονάδας, δύναται να ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος της μονάδας.
Η μονάδα έχει αυτοτέλεια στην τέλεση των επιστημονικών υπηρεσιών της και στην οικονομική διαχείριση των πόρων της που απορρέουν από τις επιμέρους
υπηρεσίες της.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της μονάδας είναι αρμόδιος για την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με τις
υπηρεσίες που παρέχει η μονάδα, υπεύθυνος για την
διαχείριση των πόρων που απορρέουν από τις επιμέρους
υπηρεσίες της μονάδας, είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, και γενικά, για την
ομαλή λειτουργία της μονάδας.
Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Η Μονάδα Τοξικολογίας λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον Κανονισμό του
Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρήθηκαν σε
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Η μονάδα δύναται να παρέχει
τις υπηρεσίες της και τις ημέρες αργιών και εορτών με
απόφαση του Επιστημονικού Υπευθύνου της αντίστοιχης μονάδας. Στο χώρο εγκατάστασης της μονάδας είναι
τοποθετημένη πινακίδα με τον τίτλο της μονάδας.
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2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από την διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στην μονάδα, στα πλαίσια κανονικής λειτουργίας ή ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί
από το τμήμα και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται για
την εν γένει λειτουργία της μονάδας, συγκεκριμένα, για
την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν
σε αυτή, την παραμονή των εργαζόμενων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται
ειδικοί κανόνες ασφάλειας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων,
καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της κάθε μονάδας επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της μονάδας
ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή, και σύμφωνη γνώμη
του Επιστημονικού Υπευθύνου της μονάδας, στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη
επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις κλινικοεργαστηριακές, διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της
μονάδας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα της μονάδας προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 και την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και της κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς της μονάδας.
6. Έσοδα από συνέδρια και εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες της μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία: i. Πρωτόκολλο Τοξικολογίας. ii. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. Με απόφαση
του Διευθυντή και σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού
υπεύθυνου της μονάδας μπορεί ακόμα να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
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Εσωτερικός Κανονισμός της Μονάδας με τίτλο
«Μονάδα Τοξικολογίας» του Πανεπιστημιακού
Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
του Μορφολογικού - Κλινικοεργαστηριακού
Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
1. Η Μονάδα Τοξικολογίας λειτουργεί ως μονάδα του
Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Μορφολογικού- Κλινικοεργαστηριακού
Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2. Υπόβαθρο
Η Τοξικολογία είναι μία πολύπλευρη επιστήμη, το
αντικείμενο της οποίας περιλαμβάνει την μελέτη των
ανεπιθύμητων δράσεων των ξενοβιοτικών ουσιών και
του προσδιορισμού τους σε διάφορα βιολογικά συστήματα. Η σύγχρονη Τοξικολογία έχει διαμορφωθεί ως
αυτοτελής επιστήμη, καθώς αξιοποιεί γνώσεις και τεχνικές από τους περισσότερους κλάδους των βασικών
και εφαρμοσμένων επιστημών (Βιοχημείας, Βιολογίας,
Χημείας, Γενετικής, Μαθηματικών, Ιατρικής, Φαρμακολογίας, Φυσιολογίας και Φυσικής), και εφαρμόζει τις αρχές
της αξιολόγησης της ασφάλειας και της εκτίμησης του
κινδύνου από την έκθεση σε τοξικές ουσίες. Παράλληλα, η θέσπιση κανονισμών και σχετικής νομοθεσίας
στον χώρο της υγείας και της εργασίας κατευθύνει την
τοξικολογική έρευνα προσδίδοντας στην Τοξικολογία
ιδιαίτερο κύρος μεταξύ των επιστημών. Η Μονάδα
Τοξικολογίας θα δραστηριοποιηθεί στις παρακάτω
κατευθύνσεις:
Δικαστική (forensic/εγκληματολογική) και Κλινική Τοξικολογία: Η Δικαστική Τοξικολογία ασκείται σε συνεργασία με τις Προανακριτικές και Δικαστικές Αρχές, και
συμβάλλει με τα δεδομένα και τα πορίσματα της στην
απονομή της Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, παρέχει αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα (τοξικολογική εξέταση
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων) προκειμένου να
βοηθήσει στην ιατρική & νομική διερεύνηση ενός θανάτου, μιας δηλητηρίασης, καθώς και τη διαπίστωση της
κατάχρησης διαφόρων ουσιών. Η Κλινική Τοξικολογία
μελετά την κλινική συμπτωματολογία και την θεραπευτική αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων που προκαλούνται
αποκλειστικά από τοξικές ουσίες (τις ανεπιθύμητες δράσεις των διαφόρων ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό,
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δηλητηρίασή του,
καθώς και τις μεθόδους αντιμετώπισής της). Απαιτούν
μεταξύ άλλων την διενέργεια τοξικολογικών αναλύσεων
για την απομόνωση και τον προσδιορισμό των τοξικών
παραγόντων σε βιολογικά υλικά. Ειδικότερα, η χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί φλέγον κοινωνικό
ζήτημα και βαίνει συνεχώς αυξανόμενη ιδιαίτερα μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας. Η έκταση του φαινομένου
αποτυπώνεται με την αύξηση που παρατηρείται στον
αριθμό των ατόμων που ζητούν την ένταξη σε προγράμματα απεξάρτησης από την χρήση ουσιών είτε αυτά είναι
«στεγνά» (χωρίς φαρμακευτική αγωγή) είτε με την χρήση
υποκατάστατων ουσιών. Από την άλλη είναι συνεχώς αυξανόμενος ο αριθμός των ατόμων που καταλήγουν στα
ιατρεία έκτακτων περιστατικών των νοσοκομείων για
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την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων «τοξίκωσης» που
εκδηλώνονται σαν αποτέλεσμα της κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών. Για όλα τα παραπάνω περιστατικά
απαιτείται η διενέργεια τοξικολογικής ανάλυσης προκειμένου να πιστοποιηθεί είτε η αποχή από την χρήση
είτε η κατάχρηση ουσιών και ο προσδιορισμός αυτών
και των επιπέδων τους.
Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Τοξικολογία: Η
Επαγγελματική Τοξικολογία εξετάζει τους χημικούς παράγοντες που απαντώνται σε επαγγελματικούς χώρους
και την προφύλαξη της υγείας των εργαζομένων, ενώ,
εστιάζει στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την έκθεση σε τοξικούς παράγοντες κατά την άσκηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας ή στους χώρους εργασίας.
Η Περιβαλλοντική Τοξικολογία μελετά την ενδεχόμενη
βλαπτική επίδραση περιβαλλοντικών ρύπων στους ζώντες οργανισμούς. Μπορεί να συμπεριλάβει ακόμη την
τοξικολογία των τροφίμων (αναφέρεται στις ξενοβιοτικές ουσίες, οι οποίες όταν βρίσκονται στα τρόφιμα,
προκαλούν, μετά από κατανάλωση ικανής ποσότητας,
ανεπιθύμητα αποτελέσματα σε ζώντες οργανισμούς) και
την κτηνιατρική τοξικολογία ως μέρος του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Αναλυτική και Βιοχημική Τοξικολογία: Η χρήση εξελιγμένων και κατά το δυνατό σύγχρονων μεθόδων
προσδιορισμού ουσιών σε διάφορα υποστρώματα,
που βασίζονται στην εφαρμογή της Αναλυτικής Χημείας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την πληρέστερη κατανόηση της επικινδυνότητας των τοξικών
ουσιών. Η Βιοχημική Τοξικολογία μελετά και περιγράφει
τους βιοχημικούς μηχανισμούς που προκαλούν την εκδήλωση τοξικότητας.
Η Υπολογιστική Τοξικολογία αναπτύσσει υπολογιστικά
εργαλεία για την ανάλυση των δεδομένων των τοξικολογικών μελετών. Η ύπαρξη τέτοιων εργαλείων, τα οποία
συσχετίζονται και με επιδημιολογικές μελέτες είναι ένα
σημαντικό βοήθημα στη λήψη αποφάσεων τόσο σε
επιστημονικό επίπεδο όσο και στις δημόσιες πολιτικές
και στις πολιτικές υγείας. Αφομοιώνει γνώσεις από τη
Βιολογία, τη Χημεία, την Τοξικολογία για να αναπτύξει
μαθηματικά και υπολογιστικά εργαλεία ικανά να προβλέψουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία που
μπορεί να προέλθουν από περιβαλλοντικούς ρύπους,
χημικές ή φαρμακευτικές ουσίες αλλά και οργανισμούς,
όπως ιοί, βακτήρια. Παρέχει αξιόπιστα υπολογιστικά εργαλεία πρόβλεψης και υπολογιστικά μοντέλα τα οποία
διατίθενται για την αξιολόγηση της τοξικότητας ή ασφάλειας χημικών και φαρμακευτικών ουσιών.
3. Σκοπός
Η Μονάδα Τοξικολογίας έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του
Τμήματος Ιατρικής σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο δραστηριότητας της μονάδας, και δεν εξυπηρετούνται ήδη από άλλες υφιστάμενες μονάδες ή εργαστήρια.
β) Τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο δραστηριότητας της.
γ) Την οργάνωση τοπικών και εθνικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων.
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γ) Την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο αντικείμενο δραστηριότητας της, κυρίως στην Περιφέρεια
της Ηπείρου, και γενικότερα στην Βόρεια - Βορειοδυτική Ελλάδα. Η Μονάδα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και
σε φορείς εκτός του Πανεπιστημίου Ιωάννινων και της
Περιφέρειας Ηπείρου (άλλα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, κρατικούς φορείς, βιομηχανία, κ.α.),
χωρίς τούτο να παρακωλύει το έργο της ως προς την παροχή επιστημονικών-λειτουργικών υπηρεσιών προς τα
Εργαστήρια και Κλινικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η μονάδα θα επιδιώξει να αναπτύξει δίκτυο συνεργασιών τόσο σε εθνικό (δημόσιοι φορείς, π.χ. ΕΦΕΤ, ΕΟΦ,
ΓΧΚ, εργαστήρια και κλινικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΠΓΝΙ και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων),
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η Μονάδα θα ενταχθεί σε
εθνικά και διεθνή προγράμματα διαπίστευσης και επιτήρησης τοξικολογικών εργαστηρίων (ήδη συμμετέχει
στο αντίστοιχο πρόγραμμα του United Nations Office
for Drugs and Crime, ενώ θα επιδιώξει την ένταξη στο
European Monitor Centre for Drugs and Drug Addiction),
ενώ θα συνεχίσει και θα επεκτείνει την συνεργασία του
με Κλινικές και Εργαστήρια του Τμήματος Ιατρικής καθώς
και άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η Μονάδα θα εστιάσει σε πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα (ποιοτική και ποσοτική ανάλυση) που
αφορούν:
- Την ακριβή διάγνωση της αιτίας δηλητηρίασης σε
περιστατικά μη θανατηφόρων δηλητηριάσεων ατόμων
που νοσηλεύονται σε κλινικές και μονάδες εντατικής
θεραπείας.
- Την ανάλυση των πειστηρίων που σχετίζονται με περιστατικά δηλητηριάσεων.
- Την συμβολή με τοξικολογικές εξετάσεις στον ακριβή
προσδιορισμό της αιτίας και των συνθηκών θανάτου σε
περιστατικά βίαιων ή/και αιφνίδιων θανάτων.
- Τον έλεγχο διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων (μαθητών, στρατιωτών, οδηγών μέσων μαζικής μεταφοράς
κ.λπ.) για πιθανή χρήση εξαρτησιογόνων ή ψυχοτρόπων
ουσιών.
- Τον έλεγχο της επαγγελματικής ή περιβαλλοντικής
έκθεσης ατόμων σε οργανικούς και μη ρυπαντές.
- Την εκτίμηση του κινδύνου της έκθεσης σε τοξικές
ουσίες, μέσω των μεθόδων της Υπολογιστικής Τοξικολογίας, την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και εφαρμογών
και τη γνώση και τη διάχυση της γνώσης των κανόνων
και του νομικού πλαισίου που διέπουν την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Συνοπτικά, τα αντίστοιχα Αντικείμενα Εργασίας της
Μονάδας μπορούν να διακριθούν ως εξής:
i. Τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για προσδιορισμό οινοπνεύματος και άλλων τοξικών, ψυχοδραστικών και φαρμακευτικών ουσιών σε βιολογικά δείγματα
(από ζώντα άτομα και από νεκροτομικό υλικό), κατόπιν
εντολής όλων των αρμοδίων Προανακριτικών και Δικαστικών Αρχών
ii. Την τοξικολογική διερεύνηση κλινικών περιστατικών, και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, σε
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πληθυσμιακές ομάδες, για τη χρήση τοξικών και ψυχοδραστικών ουσιών.
iii. Τη διερεύνηση του μηχανισμού δράσης των δηλητηρίων σε μεταβολικό ή/και μοριακό επίπεδο
5. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Η Μονάδα Τοξικολογίας θα υποστηρίξει την επέκταση
της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, συγκεκριμένα διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, στην Βορειοδυτική Ελλάδα που θα καλύψει υπαρκτές και αυξανόμενες ανάγκες στην περιοχή. Παράλληλα θα επεκτείνει
τις δυνατότητες για έρευνα ιδιαίτερα στους τομείς της
Αναλυτικής, Βιοχημικής και Υπολογιστικής Τοξικολογίας,
σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής και άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ΑΕΙ.
Η μονάδα θα παράσχει:
Α) Επέκταση της δυνατότητας διενέργειας τοξικολογικών αναλύσεων για το σύνολο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Βορειοδυτικής Ελλάδας.
Β) Τοξικολογικές αναλύσεις κατ’ εντολή των αρμοδίων
Ανακριτικών και Δικαστικών Αρχών (Οινόπνευμα, εξαρτησιογόνες ουσίες, νέες ψυχοδραστικές ουσίες κα) σε
όλη την Β-ΒΔ Ελλάδα.
Γ) Δυνατότητα τοξικολογικής εξέταση για άλλους
φορείς στην περιοχή μας είτε αυτή αιτείται για θεραπευτικούς είτε για άλλους λόγους (πιστοποίηση, αστική
ευθύνη κ.λπ.).
Δ) Έλεγχος κατάχρησης ουσιών σε συνεργασία με Κέντρα Απεξάρτησης χρηστών ουσιών της Υγειονομικής
Περιφέρειας (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ) κατάχρησης ουσιών από
άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα απεξάρτησης
(ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ).
Ε) Μελέτη επαγγελματικών εκθέσεων σε τοξικές ουσίες, έλεγχος της επαγγελματικής ή περιβαλλοντικής
έκθεσης ατόμων σε οργανικούς και μη ρυπαντές.
ΣΤ) Μελέτη περιβαλλοντικών εκθέσεων σε περιβαλλοντικούς ρύπους
Ζ) Μελέτες για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες (μέθοδοι
προσδιορισμού, μηχανισμοί τοξικότητας κ.λπ.)
Η) Ανάπτυξη του αντικειμένου της Υπολογιστικής Τοξικολογίας που υποστηρίζεται από την αυξανόμενη απαίτηση για τη μείωση των δοκιμασιών στα ζώα, (για παράδειγμα Directive 2010/63/EU οf The European Parliament
And of The Council & Regulation (EC) No 1223/2009 οf
The European Parliament And of The Council), από το
γεγονός ότι τα ζώα, ως οργανισμοί, δεν ανταποκρίνονται
πάντα, όπως οι άνθρωποι () αλλά και από την αξιοπιστία
των μεθόδων της υπολογιστικής τοξικολογίας.
Θ) Την υιοθέτηση των μεθόδων της υπολογιστικής
τοξικολογίας για την εκτίμηση της τοξικότητας χημικών και φαρμακευτικών ουσιών που θα συγχρονίσει το
πλαίσιο των εφαρμογών στην Ελλάδα με το αντίστοιχο
των Ευρωπαϊκών χωρών. Η φαρμακευτική βιομηχανία
των ανεπτυγμένων χωρών είναι σήμερα ο βασικότερος
χρήστης των μεθόδων και των εφαρμογών της Υπολογιστικής Τοξικολογίας.
5α. Αντικείμενα από τον χώρο της υγείας που ωφελούνται από τις δράσεις της Μονάδας τοξικολογίας:
1. Δημόσια Υγεία
2. Ιατροδικαστική
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3. Ψυχιατρική
4. Ιατρική της Εργασίας
5. Φαρμακολογία
6. ΜΕΘ (Τμήμα Δηλητηριάσεων)
7. Κέντρα Απεξάρτησης (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ)
8. Παιδιατρική κ.λπ.
5β. Ευρύτερα συναφείς περιοχές
1. Περιβάλλον
2. Εργασιακές συνθήκες
3. Τρόφιμα - Ποτά
4. Κτηνιατρική
5. Χημική Βιομηχανία
6. Τεχνολογίες πληροφορικής
7. Βιοηθική
5γ. Δυνητικά οφέλη από την λειτουργία της ομάδας
στην προσέλκυση ερευνητικών χρηματοδοτήσεων
-Εισαγωγή νέων μεθόδων που επιβάλλονται από τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες.
-Εξελίξεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
-Έρευνα σε πεδία αιχμής, όπως είναι η μελέτη των νέων
ψυχοδραστικών ουσιών.
-Επιδημιολογικές μελέτες σε περιφερειακό επίπεδο
-Τη διαπίστωση της παρουσίας τοξικών ουσιών ή ρυπαντών σε τρόφιμα και ποτά.
-Τον έλεγχο της επαγγελματικής ή περιβαλλοντικής
έκθεσης ατόμων σε οργανικούς και μη ρυπαντές. Η δημιουργία της Μονάδας Τοξικολογίας στα Ιωάννινα θα
εξυπηρετούσε στην προσέλκυση ερευνητικών χρηματοδοτήσεων είτε μέσω της συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με άλλες παρόμοιες μονάδες του
εξωτερικού είτε με αυτόνομα προγράμματα που θα
αναλαμβάνει η ίδια.
6. Προσωπικό
Η μονάδα Τοξικολογίας στελεχώνεται από καθηγητές (μέλη ΔΕΠ) του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και
Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής, που η ειδικότητα
τους σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της μονάδας, συγκεκριμένα, επιστήμονες σχετικών εξειδικεύσεων, από Πανεπιστημιακούς υποτρόφους, από μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),
του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθώς και
από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που
τοποθετούνται στο Εργαστήριο με τη διαδικασία της
παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 και την παρ. 7
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, καθώς και από διοικητικό προσωπικό που
τοποθετείται σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 13
του ν. 2817/2000. Επίσης, από επιστημονικό και τεχνικόεργαστηριακό προσωπικό (μόνιμο ή επικουρικό) που
στελεχώνει το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
7. Οργανόγραμμα ανάπτυξης της Μονάδας Τοξικολογίας
Οι τρεις κύριες δραστηριότητες της Μονάδας (κλινικόεργαστηριακές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές) παρέχονται,
προς το παρόν, από ένα μέλος ΔΕΠ, στοιχείο ενδεικτικό
της ανεπάρκειας ανθρώπινου δυναμικού. Η κλινικό-εργαστηριακή δραστηριότητα αυξάνεται βαθμιαία στα
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χρόνια λειτουργίας του Εργαστηρίου, και αναμένεται
περαιτέρω ανάπτυξη αυτής, με την επέκταση των δραστηριοτήτων/υπηρεσιών σε όλη την ΒΔ Ελλάδα. Η επαρκής στελέχωση της μονάδας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες
και στις μελλοντικές ανάγκες.
Για την παροχή κλινικό-εργαστηριακού έργου απαιτείται η απασχόληση δύο (τουλάχιστον) επιστημόνων, εκ
των οποίων ένας τουλάχιστον θα είναι κάτοχος διδακτορικού σχετικού με το αντικείμενο και ενός τεχνολόγου
ιατρικών εργαστηρίων (ΤΕ).
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούν προπτυχιακό έργο στο Τμήμα Ιατρικής, και μεταπτυχιακό έργο
στο Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα ΒΕΤ και το Τμήμα Χημείας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες ασκούνται σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής (Ψυχιατρική,
Ιατρική Φυσική, Κλινική Χημεία, Φαρμακολογία) και Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και του Τμήματος
Ιατρικής του ΑΠΘ. Υπάρχει πεδίο τεράστιας ανάπτυξης
της έρευνας στο πεδίο της Τοξικολογίας που απαιτεί
όμως την απασχόληση μελών ΔΕΠ (τουλάχιστον δύο)
στο αντικείμενο και τις κατευθύνσεις αυτής που θα συνεισφέρουν θετικά και στο εκπαιδευτικό και στο κλινικόεργαστηριακό έργο της Μονάδας.
8. Διοίκηση- Αρμοδιότητες
Η μονάδα έχει επιστημονικό υπεύθυνο Καθηγητή (μέλος ΔΕΠ) με ειδίκευση στο επιστημονικό αντικείμενο της
μονάδας, που ορίζεται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου με θητεία τριών ετών και εγκρίνεται από τα μέλη
του αντίστοιχου τομέα. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου
έχει δικαίωμα να παύσει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
της Μονάδας, αν διαπιστώσει τεκμηριωμένα ότι ασκεί
πλημμελώς τα καθήκοντά του. Ο εκάστοτε διευθυντής
του εργαστηρίου που έχει επιστημονική ειδίκευση στο
αντικείμενο της μονάδας, δύναται να ορίζεται επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας.
Η μονάδα έχει αυτοτέλεια στην τέλεση των επιστημονικών υπηρεσιών της και στην οικονομική διαχείριση των πόρων της που απορρέουν από τις επιμέρους
υπηρεσίες της.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της μονάδας είναι αρμόδιος για την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με τις
υπηρεσίες που παρέχει η μονάδα, υπεύθυνος για την
διαχείριση των πόρων που απορρέουν από τις επιμέρους
υπηρεσίες της μονάδας, είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, και γενικά, για την
ομαλή λειτουργία της μονάδας.
9. Λειτουργία
Η μονάδα Τοξικολογίας λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρήθηκαν σε αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών εξετάσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Η μονάδα δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες
της και τις ημέρες αργιών και εορτών με απόφαση του
επιστημονικού υπευθύνου της αντίστοιχης μονάδας. Στο
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χώρο εγκατάστασης κάθε μονάδας είναι τοποθετημένη
πινακίδα με τον τίτλο της μονάδας.
Ο διευθυντής του Εργαστηρίου έχει την ευθύνη για
την εν γένει λειτουργία της μονάδας, συγκεκριμένα, για
την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν
σε αυτή, την παραμονή των εργαζόμενων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται
ειδικοί κανόνες ασφάλειας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων,
καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες.
Ο διευθυντής του εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από την διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στην μονάδα, στα πλαίσια κανονικής λειτουργίας ή ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί
από το τμήμα και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση.
Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της κάθε μονάδας επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της μονάδας ή
άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Με εισήγηση του διευθυντή, και σύμφωνη γνώμη του
επιστημονικού υπευθύνου μονάδας, στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις κλινικοεργαστηριακές,
διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της μονάδας
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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10. Έσοδα
Τα έσοδα της μονάδας προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 και την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και της κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς της μονάδας.
6. Έσοδα από συνέδρια και εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
11. Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες της μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία: i. Πρωτόκολλο Τοξικολογίας. ii. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. Με απόφαση
του Διευθυντή και σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού
υπεύθυνου της μονάδας μπορεί ακόμα να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 27 Απριλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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