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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Οι διακρίσεις των μελών της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, στην παγκόσμια 
επιστημονική κοινότητα αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά, μέσα από τις διεθνείς 
κατατάξεις και βάσει της συνεισφοράς όλων των μελών της κατατάσσει τη Σχολή μας 
στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως. 
 
Τη φετινή χρονιά ξεχωρίζουν στη λίστα για την ανάδειξη των κορυφαίων ερευνητών 
και επιστημόνων στο υψηλότερο ποσοστό (2%) παγκοσμίως για το 2021 («Updated 
science-wide author databases of standardized citation indicators» 2021) του 
επιστημονικού τους υποπεδίου με βάση του αντίκτυπου του ερευνητικού τους έργου 
οι παρακάτω εκλεκτοί συνάδελφοι και λαμβάνω την ευκαιρία εκ μέρους της Σχολής 
μας να τους συγχαρώ θερμά: 
κο Αλεξανδρή Κωσταντίνο, Καθηγητή ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
κο Κέλλη Ελευθέριο, Καθηγητή ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ με έδρα με έδρα τις Σέρρες 
κο Νικολαΐδη Μιχάλη, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ με έδρα τις Σέρρες 
 
Παράλληλα, από την ανανεωμένη κατάταξη έχει συνταχθεί και η λίστα με τους/τις 
κορυφαίους/κορυφαίες επιστήμονες παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη τον 
αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους 
και για τον λόγο αυτό εκ μέρους της Σχολής μας συγχαίρω τους 
κο Κέλλη Ελευθέριο, Καθηγητή ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ με έδρα με έδρα τις Σέρρες 
κο Μούγιο Βασίλειο Καθηγητή ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ με έδρα τη Θεσσαλονίκη 

Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική διάκριση που καθιστά για ακόμη μια φορά 
εμφανές το πλούσιο επιστημονικό έργο των μελών της Σχολής μας και των Τμημάτων 
μας, αποδεικνύοντας ότι ενάντια στις όποιες δυσκολίες, το επιστημονικό μας 
δυναμικό εργάζεται με αφοσίωση και προσήλωση στην έρευνα, πρωτοπορεί και 
διακρίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι διακρίσεις αυτές αντανακλούν και το υψηλότατο επίπεδο σπουδών που παρέχουν 
τα Τμήματα Θεσσαλονίκης και Σερρών στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, καθώς και 
τη δυναμική τους στην έρευνα και την καινοτομία. 

Γεώργιος Τζέτζης, Καθηγητής 
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