
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ολνκαηεπώλπκν:    Βαζίιεο Μνύγηνο 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:  10/7/1958 

Σόπνο γέλλεζεο:    Γεξβέλη Κνξηλζίαο 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο θαη παηέξαο κηαο θόξεο 25 εηώλ 

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο:  Κνινθνηξώλε 28, 570 01 Νέα Ραηδεζηόο 

Σειέθσλν θαηνηθίαο:   2310466336  

Γηεύζπλζε εξγαζίαο:   ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ, 541 24 Θεζζαινλίθε 

Σειέθσλν εξγαζίαο:   2310992237  

Fax:       2310992238 

Δ-mail:       mougios@phed.auth.gr 

Ιζηόηνπνο:     http://users.auth.gr/mougios 

 

ΠΟΤΓΔ 

 Πηπρίν ρεκείαο από ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ ην 1981. 

 Γηδαθηνξηθό δίπισκα (PhD) ζηε βηνρεκεία από ην University of Illinois at Chicago ηo 

1986. 

 

ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 

1989-1994: Λέθηνξαο ζην Tκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο 

βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο 

1994-2000: Δπίθνπξνο θαζεγεηήο 

2000-2010: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο 

2010-παξόλ: Καζεγεηήο 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 Γηδαζθαιία ζε πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ ΣΔΦΑΑ Θεζζαινλίθεο επί 23 έηε (1989-

2012) 

 Γηδαζθαιία ζε πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ ΣΔΦΑΑ Σξηθάισλ επί 3 έηε (1995-1998) 

 Γηδαζθαιία ζε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ ΣΔΦΑΑ Θεζζαινλίθεο επί 11 έηε (1998-

2009) 

 Γηδαζθαιία ζε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ ΣΔΦΑΑ Σξηθάισλ επί 5 έηε (2006-2010, 

2011-2012) 

 Καζνδήγεζε 34 δηπισκαηηθώλ (πηπρηαθώλ) εξγαζηώλ 

 Καζνδήγεζε 13 κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ 

 Καζνδήγεζε 5 δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ 

 Δπηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Suwon ζηε Νόηηα Κνξέα ην 2011 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

 Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηνλ ελεξγεηαθό κεηαβνιηζκό θαη ηδηαίηεξα ζην κεηαβνιηζκό ησλ 

ιηπηδίσλ 

 Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηε γνληδηαθή έθθξαζε 

 Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο θαη ηεο δηαηξνθήο ζηελ νμηδναλαγσγηθή θαηάζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνύ 

 Δπίδξαζε ηεο δηαηξνθήο θαη ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο ζηε ζύζηαζε ζώκαηνο, 

ζηελ πγεία θαη ζηελ αζιεηηθή απόδνζε 



 Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο θαη ηεο δηαηξνθήο ζην βηνρεκηθό πξνθίι ηνπ αζθνύκελνπ 

 Βηνρεκηθνί δείθηεο ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο θαη ησλ πξνζαξκνγώλ ζηελ άζθεζε 

 Μεηαβνλνκηθή ηεο άζθεζεο 

 

ΟΜΙΛΙΔ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Πεξηζζόηεξεο από 120 εηζεγήζεηο κεηά από πξόζθιεζε ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα, 

εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, θαη ζρνιέο πξνπνλεηώλ γύξσ από ζέκαηα κεηαβνιηζκνύ θαηά ηελ 

άζθεζε, δηαηξνθήο, βηνρεκηθήο παξαθνινύζεζεο αζινπκέλσλ θαη ληόπηλγθ. 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Μέινο ηνπ European College of Sport Science 

 Μέινο ηνπ Index Copernicus Scientists 

 Μέινο ηνπ Steering Committee ηνπ Science Advisory Board ην 2007 

 Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξννιπκπηαθνύ πλεδξίνπ 2004 

 Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο θαη, γηα ην δηάζηεκα 2007-2009, ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο νκάδαο εξγαζίαο «Σξόπνο δσήο θαη ςπρνθνηλσληθνί 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζεξνζθιήξσζε» ηεο ίδηαο εηαηξείαο 

 Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνρεκείαο θαη Φπζηνινγίαο ηεο Άζθεζεο 

 Μέινο ηνπ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ Έξεπλαο ηνπ ΑΠΘ «Βηναλάιπζε» 

(http://bioanalysis.web.auth.gr) 

 Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ γηα 21 δηεζλή θαη 3 ειιεληθά πεξηνδηθά.  

 Μέινο ηνπ Editorial Team ηνπ πεξηνδηθνύ Journal of Endocrinology and Metabolism από 

ην 2011.  

 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 

 76 πιήξε άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

 16 άξζξα ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 

 179  πεξηιήςεηο ζε ζπλέδξηα 

 3 βηβιία, από ηα νπνία ην έλα ζηελ αγγιηθή 

 

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΟΤ 

Πεξηζζόηεξεο από 800 εηεξναλαθνξέο. Ο παξάγνληαο h κε βάζε ηηο εηεξναλαθνξέο είλαη 15 

θαη ν δείθηεο hI,norm (γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ νπνίνπ νη εηεξναλαθνξέο ζε θάζε άξζξν 

δηαηξνύληαη κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ άξζξνπ) είλαη 8. 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΑΠΗΥΗΗ (IMPACT FACTORS) 

Σν άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηώλ απήρεζεο ησλ πεξηνδηθώλ ζηα νπνία έρσ δεκνζηεύζεη είλαη 

170. 


