Ο Άκης Τσαλίκης, Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και μέχρι
πρόσφατα Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας, συμμετέχει στο ORC ως εκπρόσωπος της Ελλάδας από το 2010 και ως μέλος
της Επιτροπής Διαχείρισης Αγώνων (Race Management Committee) από το 1999. Το
Νοέμβριο του 2020 εκλέχτηκε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του ORC, ενώ έχει επίσης
διατελέσει μέλος της Oceanic and Offshore Committee της World Sailing τις περιόδους
2002-2004 και 2012-2016. Ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής επτά συνολικά
παγκοσμίων και πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ολυμπιακών κατηγοριών και ιστιοπλοΐας
ανοικτής θαλάσσης που διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη και στο Πόρτο Καρράς. Έχει
διατελέσει για σειρά ετών Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Διεθνών
Ιστιοπλοϊκών Αγώνων «Aegean Regatta» που διοργανώνει το Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους ναυτικούς ομίλους του ανατολικού
Αιγαίου έχοντας στόχο την ανάπτυξη του ναυταθλητικού τουρισμού.
Προέρχεται από την μεγάλη σχολή της ολυμπιακής κλάσης 470, διετέλεσε μέλος της
Εθνικής Ομάδας Ιστιοπλοΐας στην κλάση 470 και έχει συμμετάσχει σε Μεσογειακούς και
Βαλκανικούς αγώνες. Είναι ενεργός αθλητής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, αγώνισμα
στο οποίο κατέκτησε την δεύτερη θέση της ερασιτεχνικής κατηγορίας Corinthians στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ORC 2016, ως κυβερνήτης του σκάφους «Οξυγόνον».
Συγκαταλέγεται στους λίγους Έλληνες ωκεανοπόρους, αφού διέσχισε τον Ατλαντικό το 1992
ακολουθώντας την πορεία του Κολόμβου στα πλαίσια του επετειακού αγώνα Discovery
Race για τα 500 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής, ως μέλος του πληρώματος του
σκάφους του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης «Θεσσαλονίκη 97», κατακτώντας μάλιστα
την τρίτη θέση στην κατηγορία IOR.
Ο Λάζαρος Τσαλίκης είναι Καθηγητής α¨ βαθμίδας του Τμήματος Οδοντιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιοδοντολογία στο Philipps Universitaet
Marburg στη Γερμανία, όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του σε συνεργασία
με το State University New York at Buffallo με βαθμό magna cum laude (άριστα με διάκριση.
Έχει τιμηθεί με ερευνητικά βραβεία και διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχει
δεχθεί προσκλήσεις για παράδοση διαλέξεων σε συμπόσια στην Περιοδοντολογία. Εχει
πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια,
ημερίδες και σεμινάρια σtην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70
άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οι εργασίες του εμφανίζουν πάνω
από 800 ετεροαναφορές ,ενώ o h-index είναι 17 και ο i-10 index 21.
Από το Νοέμβριο του 2015 έως τον Αύγουστο του 2020 διετέλεσε αναπληρωτής Πρόεδρος
του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

