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Διεθνής αναγνώριση 
για 11 Ελληνες 
πανεπιστημιακού ς
Εντεκα Ελληνεε πανεπιστημιακοί 
και ερευνητέε, οι οποίοι εργάζο
νται σε ελληνικά ΑΕΙ και ερευνη- 
τικούε φορείε, περιλαμβάνονται 
στη λίστα των 6.938 επιστημό
νων με τη μεγαλύτερη επιρροή 
διεθνώε, όπωε αυτή προκύπτει 
από την απήχηση του έργου τουε 
για την τελευταία Ιίετία. Ο σχε- 
τικόε κατάλογοε με τίτλο «The 
Highly Cited Researchers» συ- 
ντάσσεται από τον οργανισμό 
Thomson Reuters στο πλαίσιο 
του project Clarivate AnalytiC8 
και στηρίζεται στα στοιχεία τηε 
ερευνητικήε βάσηε δεδομένων 
Web of Science. Από αυτούε, οι 
4.000 κατατάσσονται σε 21 συ
γκεκριμένα επιστημονικά πεδία 
και τομείε, και οι 3.200 στην κα
τηγορία των διεπιστημονικών πε
δίων και τομέων.

Τηε ελληνικήε ενδεκάδαε ηγεί
ται ο καθηγητήε Ιατρικήε και πρύ- 
τανηε του Πανεπιστημίου Αθη
νών Θάνοε Δημόπουλοε με 2.358 
δημοσιεΰσειε και 88.632 ετεροα- 
ναφορέε, και ακολουθούν ο επί- 
σηε καθηγητήε Ιατρικήε του Πα
νεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμοε 
Φιλιππάτοε με 749 δημοσιεύσειε 
και 84.500 αναφορέε, στην 3η 
θέση ο καθηγητήε Χημείαε του 
Πανεπιστημίου Κρήτηε Κωνστα- 
ντίνοε Στούμποε με 186 δημοσι
εύσει και 31.149 αναφορέε, στην 
4η θέση ο καθηγητήε Πληροφορι- 
κήε του ΑΠΘ Γιώργοε Καραγιαν- 
νίδηε με 578 δημοσιεύσειε και 
18.155 ετεροαναφορέε και την 
πρώτη πεντάδα κλείνει ο καθηγη
τήε του Πανεπιστημίου Πατρών 
και του Ιδρύματοε Τεχνολογίαε 
και Ερευναε Νίκοε Καραμάνοε 
με 376 δημοσιεύσειε και 12.294 
αναφορέε.

Ακολουθούν ο Γεώργιοε Δά- 
ικοε του ΕΚΠΑ, ο Γιάννηε Βό- 
νταε από το Γεωπονικό Πανε
πιστήμιο Αθηνών και το Ιδρυμα 
Τεχνολογίαε και Ερευναε, ο Γε- 
ώργιοε Κΰζαε από το Διεθνέε Πα
νεπιστήμιο Αθηνών, ο Θεόδωροε 
Δαλαμάγκαε από το Ινστιτούτο 
Πληροφοριακών Συστημάτων 
«Αθηνά», ο Θανάσηε Βεργού- 
ληε από το ΕΜΠ και ο Γεώργιοε

Γεωργακίλαε από το Πανεπιστή
μιο Θεσσαλίαε. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Οργανισμού, από 
τουε περίπου 9.000.000 ερευνη- 
τέε που δραστηριοποιούνται πα- 
γκοσμίωε συντάσσεται ο πίνακαε 
με τουε καλύτερουε 6.938 ερευ- 
νητέε, το έργο των οποίων είναι 
σημαντικό, σύμφωνα με συγκε- 
κριμένουε δείκτεε, και αποτελεί 
συγχρόνωε πηγή για τιε εργασίεε 
άλλων ερευνητών.

Τα κριτήρια
Τα στοιχεία που χρησιμοποι

ήθηκαν για την ανάλυση και την 
επιλογή των ερευνητών με υψηλή 
διάκριση προέρχονται από τουε 
δείκτεε βασικών επιστημών (ESI) 
2011-2021, οι οποίοι προκύπτουν 
από περίπου 179.000 άρθρα και 
ερευνητικέε εργασίεε υψηλήε

Της ενδεκάδας 
των Ελλήνων καθηγη
τών ηγείται ο πρύτανης 
του ΕΚΠΑ Θάνος Δημό- 
ηουλος, με 2.358 δημοσι
εύσεις και 88.632 ετερο
αναφορές.

απήχησηε και επίδρασηε. Κάθε 
μία από αυτέε τιε ερευνητικέε 
εργασίεε κατατάσσεται στο κο
ρυφαίο 1% των άρθρων με τον 
μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφο
ρών για κάθε συγκεκριμένο έτοε.

Ενα δεύτερο κριτήριο επιλο- 
γήε ενόε ερευνητή στον εν λόγω 
πίνακα είναι το κατά πόσον το 
σύνολο των ετεροαναφορών του 
σε ένα συγκεκριμένο επιστημονι
κό πεδίο τον κατατάσσει στο 1% 
των ερευνητών με τον μεγαλύτε
ρο αριθμό ετεροαναφορών στο 
συγκεκριμένο πεδίο. Με αυτόν 
τον τρόπο αναδεικνύεται το έργο 
νεότερων ερευνητών, οι οποίοι 
δεν επικαλύπτονται από το έργο 
παλαιότερων ερευνητών που λό
γω πολυετούε δραστηριοποίησηε 
έχουν μεγαλύτερο όγκο ερευνη
τικού έργου.
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