
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:   ωτήρης Αθανασέλης 
 

ΘΕΗ:  - Καθηγητής Τοξικολογίας  - Υπεύθυνος Μονάδας Τοξικολογίας  Εργ. 
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ:  
Εγκύκλιες σπουδές: 1971-1977 

Προπτυχιακή εκπαίδευση:  1977-1981, Φαρμακευτικό τμήμα, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση: -Διδακτορική Διατριβή στον κλάδο της Τοξικολογίας 
Μετεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό: με υποτροφία της Παγκοσμίου Οργάνωσης Υγείας  και με 
υποτροφία του ΟΗΕ (UNDCP). 

Μεταπτυχιακά σεμινάρια: 10 στην Ελλάδα και 12 στο Εξωτερικό. 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΘΕΕΙ  - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ: 

Από το 1982  Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου  Ιατροδικαστικής και 
Τοξικολογίας, Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής Δικαστικής Τοξικολογίας,  
Αναπληρωτής Καθηγητής  και από το 2014 Καθηγητής Τοξικολογίας,  διδάσκοντας ειδικά 

κεφάλαια Τοξικολογίας , Δικαστικής Τοξικολογίας , ειδικά κεφάλαια Βιομηχανικής 
Τοξικολογίας - ειδικά κεφάλαια στο πλαίσιο του κατ΄επιλογήν μαθήματος «Ναρκωτικά» 

κ.α 
…και μεταξύ άλλων είναι :  Επιστημονικός Υπεύθυνος  της Μονάδας Τοξικολογίας του 
Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της  Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών μετά από απόφαση του   Κλινικοεργαστηριακού Τομέα. 
 

ΚΛΙΝΙΚΟ /ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ: 

Από το διορισμό του στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας μέχρι σήμερα 
συμμετέχει ανελλιπώς στο πρόγραμμα ρουτίνας του Εργαστηρίου το οποίο αφορά:  

 τοξικολογικές πραγματογνωμοσύνες στο πλαίσιο της Ιατροδικαστικής διερεύνησης 
Δικαστικών υποθέσεων (εγκληματικών ενεργειών, αυτοκτονιών, ατυχημάτων 
τροχαίων ή μη) κατόπιν εντολής Δικαστικών ή Αστυνομικών αρχών  

 επείγουσες τοξικολογικές αναλύσεις βιολογικών υγρών νοσοκομειακών ασθενών στο 
πλαίσιο της διαφορικής διάγνωσης δηλητηριάσεων  

 τοξικολογικές αναλύσεις βιολογικών υγρών τοξικομανών που παρακολουθούν 

ειδικά προγράμματα απεξάρτησης για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με 
αυτά.   

 

Έχει παράλληλα ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ και ΕΤΡΤΣΕΡΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ 
ΕΡΓΟ   

          καθώς και   
ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ , από τις οποίες ενδεικτικά 
αναφέρουμε:        

 Μέλος της Επιτροπής του Εγκληματολογικού Μουσείου του  ΕΚΠΑ, υπεύθυνος της 
θεματικής ενότητας «Ναρκωτικά», από το 2004 έως σήμερα. 

 Πρόεδρος της Επιτροπής Nαρκωτικών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, από το 2014 έως το 2017. 
 

Είναι υντάκτης   19  κεφαλαίων πολυσυγγραφικών βιβλίων,  
υγγραφέας  3  βιβλίων ή μονογραφιών  
και έχει κάνει 111 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις 

 
 


