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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Βραβεία Αριστείας ΑΠΘ 2021 

Τιμήθηκαν τα μέλη του Αριστοτελείου που διέπρεψαν 
 

Θεσσαλονίκη, 1/9/2021 
 
Τα Βραβεία Αριστείας στα μέλη της Πανεπιστημιακής του Κοινότητας που 
διέπρεψαν σε ποικίλους τομείς τη χρονιά που πέρασε απένειμε χθες, Τρίτη 31 
Αυγούστου 2021, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
 
Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό αμφιθέατρο του Τελλόγλειου 
Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ, με την τήρηση των υφιστάμενων υγειονομικών 
πρωτοκόλλων. Η εκδήλωση ήταν κλειστή για το κοινό, λόγω των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. 
 
Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι «η έννοια της Αριστείας 
συνιστά για εμάς αυταξία, που καθιστά εφικτή την ανάδειξη των ανθρώπων του 
Πανεπιστημίου μας μέσα από το έργο τους». 
 
Απευθυνόμενος στα τιμώμενα μέλη του ΑΠΘ, ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε ότι «η 
αποψινή τελετή είναι αφιερωμένη σ’ εσάς, τα άριστα μέλη της οικογένειας του 
Πανεπιστημίου μας, και στα επιτεύγματά σας που αποτελούν τα πιο ισχυρά 
διαπιστευτήρια για τη σημασία του Ιδρύματός μας σε διεθνές επίπεδο. Χωρίς να 
εφησυχάζετε, αλλά αποφασιστικά και με προσήλωση, μας καταδεικνύετε διαρκώς 
πως μοναδική επιλογή είναι η φυγή προς τα εμπρός. Γνωρίζω καλά πως στόχος σας 
είναι να ξεπερνάτε κάθε φορά τον εαυτό σας και αυτό είναι το μάθημα που 
διδάσκετε και στους νέους ανθρώπους –στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας: τον 
εαυτό τους να ξεπερνούν. Οι δικές σας πράξεις, οι δικές σας καθημερινές “νίκες” 
είναι αυτές που καθιστούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μια πραγματική 
οικογένεια που δύναται να πρωτοπορεί εις πείσμα των δυσχερειών που 
αντιμετωπίζετε κάθε δεδομένη στιγμή. Και σε αυτόν τον αγώνα είμαστε δίπλα σας». 
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Στην εισήγησή του με θέμα «Τα Βραβεία Αριστείας 2021 του ΑΠΘ», ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Αριστείας ΑΠΘ, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Μάρκος I. 
Ασσαέλ, σημείωσε ότι «απονέμουμε Βραβεία Αριστείας  σε αυτούς/αυτές που 
επιδεικνύουν εξαιρετικές επιδόσεις στην Επιστήμη, στην Εκπαίδευση, στην Τέχνη, 
στην Καινοτομία, στην Επιχειρηματικότητα και στον Εθελοντισμό. Σήμερα 
βραβεύουμε αυτούς/αυτές που με τη σκληρή δουλειά και τις ιδιαίτερες ικανότητές 
τους/τις ενισχύουν την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου σε ένα εντελώς καινούργιο 
πρωτόγνωρο παγκόσμιο περιβάλλον». 
 
Ο κ. Ασσαέλ τόνισε, ακόμη, ότι «η δυνατότητα παραγωγής ερευνητικών 
αποτελεσμάτων που επηρεάζουν ένα επιστημονικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο 
κρύβει πολύ κόπο και αφοσίωση.  Προϋποθέτει πολύ καλό κλίμα στην ερευνητική 
ομάδα, καλές διεθνείς συνεργασίες και την ύπαρξη  υψηλής στάθμης ανθρώπινου 
δυναμικού. Προϋποθέτει, όμως, και ένα Πανεπιστήμιο διεθνοποιημένο, ανοικτό 
στην κοινωνία και τις αντιφάσεις της, που να βραβεύει την Αριστεία και να 
προστατεύει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών». 
 
Οι βραβευθείσες και οι βραβευθέντες για το 2021 είναι οι εξής: 
 
1. Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», 
Βραβείο Απόφοιτης για την εξαιρετική συμβολή της στην προβολή της Ελλάδας 
2. Αγγελική Λεμονίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, για την 
αναγνώριση του επιστημονικού της έργου στις Θετικές Επιστήμες 
3. Αστέριος Καραγιάννης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, για την 
αναγνώριση του επιστημονικού του έργου στις Επιστήμες Υγείας 
4. Ανδρέας Ζαφειρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού Σερρών, για την αναγνώριση του επιστημονικού του έργου στις 
Επιστήμες Φυσικής Αγωγής 
5. Κωνσταντίνος Βαρώτσος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για 
τη διεθνή καλλιτεχνική του παρουσία 
6. Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, για την 
καινοτομία και την αξιοποίηση της έρευνας 
7. Παναγιώτης Μπαμίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, για την προσέλκυση 
ερευνητικών προγραμμάτων 
8. International Association of Students in Agricultural and Related Sciences Greece, 
για φοιτητικές δράσεις σε διεθνές επίπεδο 
9. Society of Economic Geologists ΑUTh, για εθελοντικές δράσεις που προάγουν την 
πρωτοβουλία στη γνώση και την προσφορά προς τους άλλους 
10. BEST Thessaloniki, για εθελοντικές δράσεις που προάγουν την πρωτοβουλία στη 
γνώση και την προσφορά προς τους άλλους 
11. Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, για την προσφορά στην 
ακαδημαϊκή λειτουργία του ΑΠΘ 
12. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, για την προσφορά στην ακαδημαϊκή λειτουργία του 
ΑΠΘ 
13. Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων, για τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19 
Συντονιστής Έργου: Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, Πρύτανης ΑΠΘ 
Ερευνητές: 
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Τμήμα Χημείας: Καθηγητής Θεόδωρος Καραπάντσιος, Καθηγητής Μαργαρίτης 
Κώστογλου, Δρ. Ουρανία Οικονομίδου 
Τμήμα Κτηνιατρικής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χρυσόστομος Δόβας,  Δρ. Σεραφείμ 
Χαϊντούτης, Δρ. Ταξιάρχης Χασαλεύρης, Ευαγγελία Μούτου  
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Δρ. Μαρία Πεταλά (ΕΔΙΠ), Φωτεινή Σακαβέλη, 
Χριστίνα Μπέτα  
Τμήμα Ιατρικής: Καθηγητής Εμμανουήλ Ροηλίδης, Καθηγήτρια Άννα Παπά-
Κονιδάρη, Αναπληρωτής Καθηγητής Συμεών Μεταλλίδης 
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστράτιος 
Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Επιτροπή Αριστείας του ΑΠΘ αποφάσισε φέτος να δώσει 
ένα επιπλέον των καθιερωμένων Βραβείων, το Βραβείο Αριστείας για τη Συμβολή 
στην Αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19, στην Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων 
του ΑΠΘ. «Πρόκειται για μία εξαιρετική προσπάθεια με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιό μας και αξιοποιείται πλέον σε 
όλη την Ελλάδα», επισήμανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.  
 
Παραλαμβάνοντας το Βραβείο ως συντονιστής του Έργου από τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, ο Πρύτανης του ΑΠΘ υπογράμμισε 
τη σημασία της διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας για την 
αποτελεσματικότητα της έρευνας που υλοποιεί η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων 
του ΑΠΘ. Ο κ. Παπαϊωάννου, ακόμη, ευχαρίστησε τον κ. Τζιτζικώστα ο οποίος 
«αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τις δράσεις της Ομάδας, ανοίγοντας και στις 
υπόλοιπες πόλεις της Περιφέρειας τις δυνατότητες που παρέχει η έρευνά μας», 
καθώς και όλα τα μέλη της Ομάδας για την άοκνη εργασία τους. 
 
Από την πλευρά της, η κ. Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, παραλαμβάνοντας το 
Βραβείο Αριστείας σε Απόφοιτη του ΑΠΘ από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, δήλωσε 
ότι «είναι ιδιαίτερη η συγκίνηση να με βραβεύει το Πανεπιστήμιο, από το οποίο 
αποφοίτησα. Ακόμα μεγαλύτερη, όμως, αισθάνομαι την τιμή, επειδή παραλαμβάνω 
το βραβείο ως Πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, στην οποία ανατέθηκε ο 
εορτασμός των 200 ετών από την Επανάσταση».  
 
Η κ. Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη επισήμανε ότι «η χρονιά αυτή μας ώθησε να 
σκεφτούμε ξανά τις ρίζες μας, την αληθινή μας ιστορία, την ταυτότητά μας, τον 
δρόμο που θέλουμε να βαδίσουμε. Και είδαμε να ξεπηδούν ζωογόνες δυνάμεις 
μέσα από την ίδια την κοινωνία, τις οποίες κατεξοχήν το Πανεπιστήμιο έχει ως 
αποστολή να διαφυλάξει. Ο κατάλογος όσων βραβεύονται σήμερα, προσώπων 
επιτυχημένων στον κλάδο τους, Καθηγητών που ενδυνάμωσαν το κύρος του 
Πανεπιστημίου, φοιτητών που διακρίθηκαν, αποδεικνύει ότι το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο τιμά αυτή την αποστολή του».    
 
Λόγω του περιορισμού στον αριθμό των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην 
εκδήλωση, οι βραβευόμενοι/βραβευόμενες νεοεισαχθέντες/νεοεισαχθείσες 
φοιτητές/φοιτήτριες το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και οι 
βραβευόμενοι/βραβευόμενες αποφοιτήσαντες/αποφοιτήσασες το ακαδημαϊκό 
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έτος 2019-2020 δεν παρέστησαν στην απονομή, αλλά η αριστεία θα τους 
αποσταλεί. 
 
Η απονομή των Βραβείων Αριστείας πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά 
από τις Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ ως αναγνώριση προς τα μέλη της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας που έχουν διαπρέψει σε ποικίλους τομείς και 
ταυτόχρονα ως ανάδειξη στην κοινωνία του εξαιρετικού έργου που παράγεται στο 
Πανεπιστήμιο. Η απονομή των Βραβείων Αριστείας αποτελεί  το τελικό στάδιο μιας 
πολύμηνης εργασίας της Επιτροπής Αριστείας του Ιδρύματος, που στοχεύει στην 
ανάδειξη των εξαιρετικών δράσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, 
καθώς και στην προβολή των καλών πρακτικών και των άριστων επιδόσεων. 
 
Την Επιτροπή Αριστείας του ΑΠΘ αποτελούν οι: 
•Μάρκος Ασσαέλ, Πρόεδρος της Επιτροπής, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών 
• Μελπομένη Αυδή, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας 
• Μιχάλης Γεωργιάδης, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
• Νικόλαος Γρηγοριάδης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής 
• Χρήστος Κ. Τσαγγάλης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας 
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους απονέμοντας και βραβεία, μεταξύ 
άλλων, ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων του ΑΠΘ, Καθηγητής Ανδρέας 
Γιαννακουδάκης, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
του ΑΠΘ, Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, ο 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Αν. Καθηγητής Ευστράτιος 
Στυλιανίδης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Σταύρος 
Καλαφάτης, και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενώ 
παρευρέθηκαν και Κοσμήτορες Σχολών του ΑΠΘ. 
 
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μουσικό μέρος. 
 
Το βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.auth.gr/video/29492 
 
 
Eπισυνάπτονται ο αναλυτικός κατάλογος με τα ονόματα των 
βραβευθέντων/βραβευθεισών και φωτογραφίες από την εκδήλωση. 
 
Φωτογραφία 1: Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, 
χαιρετίζει την εκδήλωση. 
Φωτογραφία 2: Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, με την 
Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη. 
Φωτογραφία 3: Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, 
παραλαμβάνοντας το Βραβείο από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολο Τζιτζικώστα. 
Φωτογραφία 4: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αριστείας του ΑΠΘ, Καθηγητής του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών Μάρκος Ασσαέλ. 

https://www.auth.gr/video/29492
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_____________________________ 

Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί  


