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Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2009

Άρθρο 1 Ίδρυση
Με το Νομοθετικό διάταγμα με αριθμό 1021/10-1-1942 ιδρύεται η Ιατρική Σχολή
Θεσσαλονίκης και σε εφαρμογή του προηγούμενου θα εκδοθεί Διάταγμα το Μάρτιο του 1942 με το
οποίο ορίζεται μεταξύ άλλων και η ίδρυση της έδρας της Πειραματικής Φαρμακολογίας. με το
αντίστοιχο Εργαστήριο. Σε εφαρμογή του νόμου 1268/1982 το Εργαστήριο Πειραματικής
Φαρμακολογίας εντάχθηκε αρχικά στις 14.3.1983, στον Λειτουργικό Κλινικοεργαστηριακό Τομέα και
στη συνέχεια στον Τομέα Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με την Α.
3446/1992 Πρυτανική Πράξη «Κατανομή των εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων του Τμήματος
Ιατρικής του ΑΠΘ σε Τομείς» (ΦΕΚ 282/1992 τ. Β). Μετονομάσθηκε σε Α’ Εργαστήριο
Φαρμακολογίας με το ΦΕΚ 723/16-4-2009.
Άρθρο 2 Σκοπός
Το Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας αναλαμβάνει την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή
διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Φαρμακολογίας σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του
ΑΠΘ. Επίσης, μπορεί να αναλάβει την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή διδασκαλία των γνωστικών
αντικειμένων της Φαρμακολογίας σε φοιτητές άλλων Τμημάτων, όπως π.χ. της Οδοντιατρικής, του
ΑΠΘ, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου ή της Γ.Σ. της Σχολής.
Σκοπός της λειτουργίας του Α΄ Εργαστηρίου Φαρμακολογίας είναι:
1. η διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο στο αντικείμενο της Φαρμακολογίας, της Μοριακής
Φαρμακολογίας και της Κλινικής Φαρμακολογίας
2. η διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο αντικείμενο της Φαρμακολογίας και των επιμέρους
κλάδων της
3. η δια βίου εκπαίδευση στη Φαρμακολογία
4. η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και η διεξαγωγή βασικής έρευνας στο αντικείμενο της
Φαρμακολογίας, περιλαμβανόμενων των διδακτορικών διατριβών
5. η συνεργασία και η ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Εργαστήρια και Κλινικές της
Ιατρικής Σχολής, καθώς επίσης και με άλλα ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά κέντρα της ημεδαπής
και της αλλοδαπής.
6. η παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο συμβουλευτικό ή εργαστηριακό προς τις Κλινικές.
7. η δημοσίευση πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών, ανακοινώσεων σε συνέδρια κλπ.
Άρθρο 3 Διοίκηση
Η

διεύθυνση

του

Α’

Εργαστηρίου

Φαρμακολογίας

ασκείται

από

τον

εκάστοτε

διευθυντή/διευθύντρια του Εργαστηρίου. Τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και ο
τρόπος εκλογής και η διάρκεια της θητείας του διευθυντή/διευθύντριας καθορίζονται από τις
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1268/82 και μεταγενέστερων νόμων, προεδρικών
διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής.
Ο εκάστοτε διευθυντής/διευθύντρια του Εργαστηρίου προγραμματίζει συναντήσεις των μελών
ΔΕΠ, με ή χωρίς τη συμμετοχή των μελών του λοιπού προσωπικού, στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε
κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο. Η συμμετοχή στις συναντήσεις αυτές είναι
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υποχρεωτική. Σε περίπτωση ασθένειας είναι σκόπιμο να ενημερώνεται η Γραμματεία για την έγκαιρη
επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5 Εγκατάσταση και Λειτουργία
Το Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας στεγάζεται στο κτίριο 16Β της Ιατρικής Σχολής στο χώρο
της Πανεπιστημιούπολης. Στον τρίτο όροφο στεγάζονται η αίθουσα διδασκαλίας, η βιβλιοθήκη και
γραφεία των μελών του ΔΕΠ και του ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ και στο δεύτερο όροφο το γραφείο του εκάστοτε
Διευθυντή, η γραμματεία, γραφεία άλλων μελών, ΔΕΠ., και μια αίθουσα για τους επιστημονικούς
συνεργάτες και τους υποψήφιους διδάκτορες Στο υπόγειο στεγάζονται οι αίθουσες στις οποίες
επιτελείται το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Εργαστηρίου, χωρίς εξαιρέσεις.
Το ωράριο λειτουργίας του Εργαστηρίου καθορίζεται ως εξής:
Λειτουργία Εργαστηρίου: 08:30-17:00 καθημερινά. Πέραν του εν λόγω ωραρίου, το Εργαστήριο
λειτουργεί για τα μέλη ΔΕΠ και τους προ- και μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ερευνητικό έργο
στο Εργαστήριο, ανάλογα με τις ανάγκες.
Αναλυτικά, το ωράριο λειτουργίας του Εργαστηρίου έχει ως εξής:
Μέλη ΔΕΠ: όπως ορίζουν οι ισχύοντες νόμοι.
Λοιπό προσωπικό: 08:30-14:30.
Λοιπό ερευνητικό προσωπικό: Ανάλογα με τις ανάγκες και τη βαθμίδα.
Άρθρο 6 Προσωπικό
Το Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού, προσωπικό βάσει του ΝΔ 407/80, άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες, μέλη Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, μέλη ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ, Διοικητικούς υπαλλήλους, υποψηφίους
διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, και άλλο συναφές προσωπικό.
(α) Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Το Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής, ΑΠΘ που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Η τοποθέτηση στο Εργαστήριο των μελών του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής
νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία,
τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ε.Κ.Λ.) του ΑΠΘ, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του
Ε.Κ.Λ. της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
Στις βασικές υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται η άσκηση
διδακτικού έργου, η υποδοχή φοιτητών/φοιτητριών για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική
και ερευνητική διαδικασία, η ενεργή συμμετοχή στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών
οργάνων του Τομέα και της Σχολής και η προσφορά ερευνητικού έργου. Οι μέρες και ώρες υποδοχής
των φοιτητών/ φοιτητριών ανακοινώνονται από το κάθε μέλος ΔΕΠ. Τα μέλη ΔΕΠ υποχρεούνται να
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συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, Ε.Κ.Λ. και τις επιταγές του κώδικα ακαδημαϊκής
δεοντολογίας.
Tα μέλη ΔΕΠ δικαιούνται ευπρεπή χώρο εργασίας (ατομικό γραφείο, εφόσον είναι αυτό
εφικτό, καθώς και εργαστηριακό χώρο για έρευνα, εφόσον το επιθυμούν). Μπορούν να αναρτούν έξω
από το γραφείο τους διακριτική πινακίδα με το όνομα και τη βαθμίδα τους για τη διευκόλυνση
φοιτητών, συνεργατών, συναδέλφων και επισκεπτών. Το Εργαστήριο κατά το δυνατόν παρέχει
ηλεκτρονικό και άλλο εξοπλισμό γραφείου ή ερευνητικό εξοπλισμό στα μέλη ΔΕΠ για την εκτέλεση
των καθηκόντων τους. Η παροχή αυτή αφορά στα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων. Τα μέλη ΔΕΠ
δικαιούνται να διαμορφώνουν το ωράριο εργασίας τους ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής και
ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά πάντα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Η παροχή
άδειας για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση ή για την επιτέλεση άλλων διοικητικών
καθηκόντων τους που απορρέουν από την ιδιότητα τους (π.χ. συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα
άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) είναι δικαίωμα των μελών ΔΕΠ και χορηγείται μετά από αίτησή
τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ισχύοντα Ε.Κ.Λ. της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
(β) Προσωπικό βάσει του ΝΔ 407/80
Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
είτε

εξαιρετικής

τεχνικής

εμπειρίας,

μπορούν

να

προσλαμβάνονται

στο

Α’

Εργαστήριο

Φαρμακολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 407/80, του άρθρου 5 του νόμου 1268/82 και των
μεταγενέστερων ρυθμίσεων που ισχύουν, με απασχόληση πλήρη ή μερική για τη διεξαγωγή
διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις
του προσωπικού αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν σε αυτά της καθηγητικής βαθμίδας προς την
οποία έχουν εξομοιωθεί μισθολογικά βάσει των προσόντων τους. Τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και
άλλα δικαιώματα καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και αντιστοιχούν σε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου. Τα σχετικά με την επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση αναφέρονται
αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο. Το Εργαστήριο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των διδασκόντων αυτής
της κατηγορίας στις ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου ή
άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του ΑΠΘ ή άλλων αντίστοιχων ιδρυμάτων. Ισχύουν επιπλέον όσα
προβλέπονται από τον Ε.Κ.Λ. του ΑΠΘ και της Ιατρικής Σχολής.
(γ) Άμισθοι επιστημονικοί συνεργάτες (ΑΕΣ)
Η εργασιακή σχέση των ΑΕΣ ορίζεται ως άμισθη επιστημονική συνεργασία, εκπαιδευτικού
χαρακτήρα για τους ίδιους, χωρίς υποχρέωση παροχής έργου ή συγκεκριμένο ωράριο που πρακτικά
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ώρες την εβδομάδα. Τα σχετικά με τους ΑΕΣ ρυθμίζονται από την
κείμενη νομοθεσία, τον Ε.Κ.Λ. του ΑΠΘ και της Ιατρικής Σχολής. Η θητεία τους είναι διάρκειας 1 ή 2
ετών, με δικαίωμα ανανέωσης και η ηλικία τους κατά την αρχική θητεία τους δεν πρέπει υπερβαίνει το
ο
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έτος της ηλικίας. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι 5 ΑΕΣ (εκτός των

μεταπτυχιακών φοιτητών που καταλαμβάνουν αυτοδίκαια θέση ΑΕΣ με διετή θητεία). Οι υποψήφιοι
ΑΕΣ υποδεικνύονται από το Εργαστήριο, ανακηρύσσονται ΑΕΣ από τη Γ.Σ. του Τομέα ΦυσιολογίαςΦαρμακολογίας και τη Γ.Σ. της Σχολής. Για κάθε ΑΕΣ ορίζεται με ευθύνη του διευθυντή του
Εργαστηρίου μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος-επιβλέπων. Οι ΑΕΣ συμμετέχουν επώνυμα και ισότιμα ως
υπεράριθμοι σε πειραματική ή κλινική έρευνα, ερευνητικά προγράμματα ή διαδικασίες, προετοιμασία
και στήριξη μίας ή περισσοτέρων εκ των εκπαιδευτικών διαδικασιών του Εργαστηρίου. Οι ΑΕΣ που
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απασχολούνται στο Εργαστήριο οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει
έναντι του Εργαστηρίου και του συμβούλου-επιβλέποντά τους, να συμμορφώνονται με τον κώδικα
ακαδημαϊκής δεοντολογίας, ενώ επιθυμητό είναι να δημοσιεύουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους 12 επιστημονικές εργασίες και να καθορίζουν συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο συγγραφής επιστημονικής
μονογραφίας.
(δ) Μέλη ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ
Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ του Εργαστηρίου καθορίζονται από
την κείμενη νομοθεσία, τον Ε.Κ.Λ. του ΑΠΘ και τον Ε.Κ.Λ. της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
Στις βασικές υποχρεώσεις των μελών ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ περιλαμβάνονται το επικουρικό έργο στη
διδασκαλία και στην έρευνα, καθώς επίσης και στην εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου. Τα
καθήκοντά τους προσδιορίζονται από τον διευθυντή/διευθύντρια του Εργαστηρίου.
Οι ανήκοντες στο λοιπό προσωπικό του Εργαστηρίου πρέπει να συμμορφώνονται με τους
ισχύοντες νόμους, Ε.Κ.Λ και τις επιταγές του κώδικα ακαδημαϊκής δεοντολογίας, ενώ πρέπει να
αναφέρονται στον εκάστοτε διευθυντή/διευθύντρια του Εργαστηρίου για τη συζήτηση θεμάτων ή την
επίλυση προβλημάτων που άπτονται της απασχόλησής τους στο Εργαστήριο.
(ε) Διοικητικοί Υπάλληλοι
Η γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου επιτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους της
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
Άρθρο 7 Γραμματεία
Η γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου επιτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους της
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. To ωράριο εργασίας καθορίζεται ως εξής: 09:00-14:00 καθημερινά.
Άρθρο 8 Επικοινωνία
Το εργαστήριο επιθυμεί την κατά το δυνατόν ψηφιοποίηση της επικοινωνίας με τους φοιτητές,
λοιπά μέλη ΔΕΠ, άλλες ακαδημαϊκές μονάδες και λοιπούς ενδιαφερόμενους.
Ο πίνακας ανακοινώσεων του Α’ Εργαστηρίου Φαρμακολογίας βρίσκεται στο ισόγειο του
κτιρίου 16Β της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
Η διεύθυνση και οι λοιποί τρόποι επικοινωνίας με το εργαστήριο είναι οι ακόλουθοι:
Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας
Κτίριο 16Β, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-999324
Φαξ: 2310-999303
E-mail: kokkasba@med.auth.gr
Άρθρο 9 Εκπαιδευτικό έργο
(α) Προπτυχιακή εκπαίδευση
Το A’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας αναλαμβάνει την προπτυχιακή διδασκαλία των γνωστικών
αντικειμένων της Φαρμακολογίας σε φοιτητές Ιατρικής και Οδοντιατρικής του ΑΠΘ, όπως
αναγράφονται στον ετήσιο Οδηγό Σπουδών που εκδίδει η ΙΣΑΠΘ. Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου
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διδάσκουν Φαρμακολογία Ι και ΙΙ, και συμμετέχουν στη διδασκαλία επιλεγόμενων μαθημάτων που
άπτονται της Φαρμακολογίας (Μοριακή Φαρμακολογία, Κλινική Φαρμακολογία) καθώς και επικουρικά
στη διδασκαλία άλλων υποχρεωτικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων της ΙΣΑΠΘ.
Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και διανέμεται Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μαθήματος
που περιγράφει τους σκοπούς, στόχους, περιεχόμενο, ύλη, μορφές και ώρες διδασκαλίας,
διδάσκοντες και τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών που παρακολουθούν το κάθε μάθημα. Τα ΕΦΜ
συγκροτούνται και διανέμονται με ευθύνη του εκάστοτε διευθυντή/διευθύντριας του Εργαστηρίου.
Το Εργαστήριο ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική
διαδικασία και επιθυμεί την αρμονική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και
διδασκομένων.
Το Εργαστήριο ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών στις
ερευνητικές δραστηριότητες του, τις οποίες ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα στο σχετικό
πίνακα ανακοινώσεων. Οι προπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να ενημερώνονται από τον πίνακα
ανακοινώσεων ή τη γραμματεία του Εργαστηρίου τις προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας ή από τα μέλη
ΔΕΠ τις μέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί. Το ΕΦΜ που διατίθεται στην αρχή κάθε εξαμήνου
περιέχει πληροφορίες για τα μαθήματα που διδάσκονται από το Εργαστήριο καθώς και για την ύλη
του μαθήματος και τους τρόπους αξιολόγησης. Η τήρηση του κώδικα ακαδημαϊκής δεοντολογίας από
τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι επιθυμητή από το Εργαστήριο και συμβάλλει στην καλύτερη
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Για την επίλυση φοιτητικών
ζητημάτων οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να απευθύνονται καταρχήν στους διδάσκοντές τους και
ακολούθως στον διευθυντή/διευθύντρια του Εργαστηρίου.
(β) Διδακτικά Συγγράμματα
Το Εργαστήριο αποφασίζει κάθε Ιούνιο για τα διδακτικά συγγράμματα που θα διανείμει στους
φοιτητές για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στόχος είναι να
διανέμονται τα πλέον αξιόλογα συγγράμματα, από άποψη εγκυρότητας, ενημερότητας και
πληρότητας, που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Εργαστήριο.
Βασική παράμετρος είναι, το μέγεθος της εξεταστέας ύλης να μη ξεπερνά τις 300 σελίδες ανά
εξάμηνο.
Οι αποφάσεις για τη επιλογή των διδακτικών συγγραμμάτων επικυρώνονται από τη Γ.Σ. του
Τομέα και τη Γ.Σ. της Σχολής.
(γ) Αξιολόγηση των φοιτητών
Οι διαδικασίες αξιολόγησης των φοιτητών αποφασίζονται κάθε εξάμηνο από τα μέλη ΔΕΠ του
Εργαστηρίου στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και του Ε.Κ.Λ. της Σχολής και του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών της Σχολής. Οι αποφάσεις ανακοινώνονται στην αρχή του εξαμήνου στους
φοιτητές. Τα Α και Β Εργαστήρια Φαρμακολογίας ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης των
φοιτητών.
(δ) Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Ε.Κ.Λ. του ΑΠΘ και της
Ιατρικής Σχολής. Αναλυτικά για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα οποία συμμετέχουν
μέλη ΔΕΠ ή άλλοι συνεργάτες του Εργαστηρίου ισχύουν όσα προβλέπουν οι Ε.Κ.Λ των αντίστοιχων
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και τα ΕΦΜ των μαθημάτων τα οποία διδάσκονται, στα
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οποία καθορίζονται οι όροι εισαγωγής, παρακολούθησης των μαθημάτων και αξιολόγησης των
διδασκόντων και διδασκομένων.
(ε) Καθοδήγηση και εποπτεία διδακτορικής διατριβής
Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας διέπεται από τον
Ε.Κ.Λ. του ΑΠΘ, καθώς και της Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών, και του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, όπως αυτά ισχύουν και εγκρίνονται από τη Γ.Σ της Σχολής.
Οι κανονισμοί είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: http://gram.med.auth.gr
επιλέγοντας «Μεταπτυχιακά».
Η τήρηση του κώδικα ακαδημαϊκής δεοντολογίας από τους υποψήφιους διδάκτορες είναι
επιθυμητή από το Εργαστήριο και συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ
μελών ΔΕΠ, υποψηφίων διδακτόρων και λοιπού προσωπικού. Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να
απευθύνονται στα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για θέματα που άπτονται της
εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής καθώς και στον εκάστοτε διευθυντή/διευθύντρια του
Εργαστηρίου για θέματα υποδομής ή προσωπικού. Το Εργαστήριο προσπαθεί να διαθέτει χώρο
γραφείου στους υποψήφιους διδάκτορες που απασχολούνται αποκλειστικά και με πλήρες ωράριο με
την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. Η χρησιμοποίηση των χώρων έρευνας του
Εργαστηρίου από τους υποψήφιους διδάκτορες προϋποθέτει την ενημέρωση τους για τις συνθήκες
εργασίας, την εκμάθηση των απαιτούμενων ερευνητικών τεχνικών (με ευθύνη των μελών της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής), την απαρέγκλιτη τήρηση καθαριότητας και τάξης στους
εργαστηριακούς χώρους και την ευγενική συμπεριφορά προς όλους όσους εργάζονται, φοιτούν ή
επισκέπτονται το Εργαστήριο. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται να συμμετάσχουν επικουρικά
στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου.
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να
παρουσιάσουν προφορικά δύο φορές μία σύντομη έκθεση προόδου στη Γ.Σ. του Τομέα (διάρκειας 510 λεπτών) χωρίς αυτό να αποτελεί τμήμα της προφορικής τους εξέτασης.
(στ) Προγράμματα επιμόρφωσης και συνεχιζόμενη εκπαίδευση
Το Εργαστήριο ενθαρρύνει τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μελών ΔΕΠ, λοιπού
προσωπικού, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, ΑΕΣ και άλλων συνεργατών του σε
διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας
νομοθεσίας και των πανεπιστημιακών οργάνων του ΑΠΘ. Οι όροι συμμετοχής ιδιαίτερα των μελών
ΔΕΠ σε προγράμματα επιμόρφωσης κάθε μορφής καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου ή του
Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ μετά από πρόταση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής, εφόσον δεν
παρακωλύεται ουσιωδώς το διδακτικό και λοιπό έργο του οικείου Τομέα. Η συμμετοχή σε
προγράμματα επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που εξασφαλίζουν τον εμπλουτισμό
γνώσεων θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της προετοιμασίας του εκπαιδευτικού έργου των μελών
ΔΕΠ. Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου παροτρύνονται να συμμετέχουν και ως εκπαιδευτές σε
δραστηριότητες που υπάγονται στα ανωτέρω, εφόσον δεν παρακωλύεται ουσιωδώς το διδακτικό και
λοιπό έργο του οικείου Τομέα.
Άρθρο 10 Ερευνητικό έργο
(α) Προδιαγραφές έρευνας
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Το Εργαστήριο διαθέτει χώρους πειραματικού χειρουργείου μικρών ζώων, σταβλισμού
πειραματόζωων, εκτέλεσης πειραμάτων και αποθήκευσης πειραματικού υλικού στο υπόγειο του
κτιρίου 16Β της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Η χρήση των άνω χώρων είναι ελεύθερη για τα μέλη ΔΕΠ
του Εργαστηρίου, τους διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/80 και τους επιστημονικούς συνεργάτες (για το
χρονικό διάστημα της συνεργασίας τους με το Εργαστήριο) και τους υποψήφιους διδάκτορες (για το
χρονικό διάστημα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής τους). Η χρήση των άνω χώρων από
προπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με ευθύνη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ και του εκάστοτε
διευθυντή/διευθύντριας του Εργαστηρίου ενώ μπορεί μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε
διευθυντή/διευθύντρια του Εργαστηρίου ή με ευθύνη του συνεργαζόμενου μέλους ΔΕΠ, μπορούν οι
χώροι να χρησιμοποιηθούν και από άλλα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ ή άλλων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η καθαριότητα στους άνω χώρους γίνεται από το βοηθητικό προσωπικό
του Εργαστηρίου, αλλά οι χρήστες των ερευνητικών εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου υποχρεούνται
για την ορθή και τακτική χρήση των και για την τήρηση των κανόνων υγιεινής, καθαριότητας και
ορθής χρήσης των πειραματόζωων, όπως προβλέπεται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία. Το
κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά στους άνω χώρους χωρίς εξαιρέσεις. Η αγορά και συντήρηση του
ερευνητικού εξοπλισμού και των αναλώσιμων γίνονται από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του
Εργαστηρίου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και μετά από συνεννόηση των μελών ΔΕΠ. Τα μέλη
ΔΕΠ και οι συνεργάτες τους ενθαρρύνονται να αναζητούν υποτροφίες και άλλους τρόπους
χρηματοδότησης των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και της
επιταγές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Η παράλληλη χρήση των ερευνητικών εγκαταστάσεων
προϋποθέτει συνεννόηση και προγραμματισμό εκ των χρηστών.
(β) Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις
Το Εργαστήριο παροτρύνει τα μέλη ΔΕΠ και τους λοιπούς ερευνητές που εργάζονται στο
Εργαστήριο ή συνεργάζονται με αυτό, να δημοσιεύουν ή ανακοινώνουν τα ερευνητικά τους
αποτελέσματα σε περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια. Ενθαρρύνεται η δημοσίευση ερευνητικών
αποτελεσμάτων με τη μορφή original articles, άρθρων ανασκόπησης, case reports, editorials σε peerreviewed scientific journals που να εμφανίζονται σε αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων. Η διαδικασία
δημοσίευσης πάσης φύσεως ερευνητικών δεδομένων από το Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας πρέπει
να διέπεται από τις οδηγίες που προτείνονται από την Committee on Publication Ethics (COPE) και
είναι

διαθέσιμες

στο

διαδίκτυο

στην

ιστοσελίδα:

www.publicationethics.org.uk/reports/2003/2003pdf15.pdf και από το έγγραφο του Council of Science
Editors (CSE): CSE's White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications και είναι
διαθέσιμο

στην

http://www.councilscienceeditors.org/editorial_policies/whitepaper/entire_whitepaper.pdf.

ιστοσελίδα:
Όλες

οι

δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις που προέρχονται από το Α Εργαστήριο Φαρμακολογίας οφείλουν να
αναφέρουν την προέλευσή τους από το Α Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής, ΑΠΘ.
Άρθρο 11 Βιβλιοθήκη
Το Εργαστήριο διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιβλίων σχετικών με
το αντικείμενο της Φαρμακολογίας αλλά και γενικότερων θεμάτων που αφορούν την ιατρική επιστήμη.
Επίσης, διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό υψηλού επιπέδου φαρμακολογικών περιοδικών που εκδίδονται
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στις ΗΠΑ και σε χώρες της Ευρώπης. Όλα αυτά ευρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών, των μελών
του ΔΕΠ του ΑΠΘ και των ερευνητών κατά τις ώρες λειτουργίας του Εργαστηρίου αλλά και με
δανεισμό.
Άρθρο 12 Έσοδα
Τα έσοδα του Α΄ Εργαστηρίου Φαρμακολογίας προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή
λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
3. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από
την Ιατρική Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς του Εργαστηρίου, της Ιατρικής Σχολής και του ΑΠΘ.
6. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
προϊόντων που ανήκουν ή παρήχθησαν στο Α Εργαστήριο Φαρμακολογίας.
Άρθρο 13 Τηρούμενα βιβλία
1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από Α΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας είναι τα εξής:
Πρωτόκολλο εισερχόμενης − εξερχόμενης αλληλογραφίας, Βαθμολογία φοιτητών, Βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο), Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας, και Βιβλίο
μεταβολής προσωπικού.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο
κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 14 Τίτλος − Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: « Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ο οποίος αναγράφεται σε κάθε
έντυπο. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της όμοια σφραγίδα με αυτή της Ιατρικής
Σχολής και την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την
ξενόγλωσση αλληλογραφία της και τα έγγραφά του.
Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις
Το Α΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, επί του παρόντος, συστεγάζεται με το Β΄ Εργαστήριο
Φαρμακολογίας. Τα δύο Εργαστήρια συνεργάζονται και ασκούν συνδιδασκαλία στα μαθήματα που
διδάσκουν
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