ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Αρ.

ΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα

Μονάδα (εργαστήριο ή κλινική) όπου
εκπονείται η διατριβή

Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ

Θέμα εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής

Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

Μπιλλίνης Χ.

Ανίχνευση παθογόνων παραγόντων που μεταδίδονται από είδη της άγριας πανίδας στα κατοικίδια ζώα και στον άνθρωπο και μελέτη της
αντιμικροβιακής αντοχής τους

Παθολογική

Σαριδομιχελάκης Ε.

Μελέτη των νοσημάτων και παθολογικών καταστάσεων που συνυπάρχουν με τη λεϊσμανίωση (Leishmania infantum ) του σκύλου και της επίδρασής
τους στην κλινική εικόνα και τα εργαστηριακά ευρήματα της νόσου

1

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΎΛΟΥ Ζωή

2

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Κοσμάς

3

ΒΑΡΑΓΚΑ Νικολέτα

Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Οικονομίας
Ζωικής Παραγωγής

Λεοντίδης Λ.

4

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ Αθηνά

Μαιευτικής και Αναπαραγωγής

Γκουλέτσου Π.

Ανάπτυξη των όρχεων του σκύλου από τη γέννηση έως την ενηλικίωση: κλινική, υπερηχογραφική, ορμονική,κυτταρολογική και ιστολογική διερεύνηση
και εξέταση σπέρματος

5

ΒΛΑΧΟΥ Μικέλα

Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Πεξαρά Α.

Παρουσία της ωχρατοξίνης Α σε σφάγια χοίρου και στο αίμα ανθρώπων στην Ελλάδα

6

ΒΡΑΝΤΖΑ Παναγιώτα

Παθολογική

Χριστοδουλόπουλος Γ.

Διερεύνηση της σημασίας της βιταμίνης D σε παθολογικές καταστάσεις των εκτρεφόμενων μηρυκαστικών στην Ελλάδα

7

ΓΚΟΥΒΑ Ευαγγελία

Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας

Παππάς Ι.

Τοξικοπαθολογικές αλλοιώσεις ως δείκτες τοξίκωσης ψαριών από βαρέα μέταλλα και η επίδρασή τους κατά την εκκόλαψη και οργανογένεση των
εμβρύων

8

ΔΕΡΜΙΣΙΑΔΟΥ Ελευθερία

Χειρουργική

Τσιώλη Β.

Διερεύνηση της χρήσης μυοδερματικών κρημνών στα οπίσθια άκρα της γάτας

9

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρα

Χειρουργική

Τσιώλη Β.

Διερεύνηση της επίδρασης ουσιών που προάγουν την επούλωση στην κατά πρώτο και δεύτερο σκοπό επούλωση τραυμάτων του δέρματος στα ζώα
συντροφιάς

10

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Χρήστος

Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

Μπιλλίνης Χ.

Application of microarray technology in the risk assessment of selected pathogens in hares

11

ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ιωάννης

Ζωοτεχνίας & Διατροφής Ζώων

Πανταζής Π.

Αριστοποίηση της αύξησης, ευζωίας και υγείας της καραβίδας γλυκού νερού σε εντατικές και ημιεντατικές συνθήκες εκτροφής

12

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ Ευαγγελία

Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Σολωμάκος Ν.

Μελέτη της παρουσίας της Yersinia enterocolitica σε σφάγια χοίρου και προϊόντα κρέατος στην Ελλάδ

13

ΚΑΡΡΑ Δήμητρα

Παθολογική

Ξενούλης Π.

Χρόνιες εντεροπάθειες της γάτας

14

ΚΑΡΤΕΡΗ Όλγα

Μαιευτικής και Αναπαραγωγής

Φθενάκης Γ.

Επιλογή και χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων στην κτηνιατρική πράξη στην Ελλάδα

15

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ Παντελεήμων

Ιχθυολογίας-Ιχθυοπαθολογίας

Αθανασοπούλου Φ.

Επίδραση συνθηκών εκτροφής, συντήρησης και επεξεργασίας στην ποιότητα του τελικού προϊόντος μυδιού Mytilus galloprovinciallis

16

ΚΑΤΣΙΝΗΣ Δημητριος

Παθολογική

Χριστοδουλόπουλος Γ.

Διατροφική υπερλιπιδαιμία στον κόνικλο: πειραματική μελέτη της φαρμακευτικής αντιμετώπισής της

17

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Κασσιόπη Χριστίνα

Παθολογική

Σαριδομιχελάκης Ε.

Μελέτη της επιδημιολογίας και της κλινικής σημασίας λοιμώξεων, παρασιτικών και μεταβολικών νοσημάτων της γάτας στην Ελλάδα

18

ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ Μαρία

Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

Μπιλλίνης Χ.

Μελέτη του επιπολασμού και των μοριακών μηχανισμών μικροβιακής αντοχής σε αδέσποτα σκυλιά στο λεκανοπέδιο Αττικής

19

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ Δημήτριος

Παθολογίας Πτηνών

Κουτουλής Κ.

Μελέτη των παθογόνων στελεχών της Escherichia coli ως πρωτογενών και δευτερογενών μολυσματικών παραγόντων σε εμπορικά και πατρογονικά
σμήνη ορνίθων ωοπαραγωγής

20

ΚΥΡΑΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος

Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Οικονομίας
Ζωικής Παραγωγής

Λεοντίδης Λ.

21

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Ιχθυολογίας-Ιχθυοπαθολογίας

Αθανασοπούλου Φ.

Μελέτη της αλόης βέρα και λεμονιού (ως νέες ουσίες) ενάντια στην βαρρόα σε σύγκριση με την αποτελεσματικότητα ενός νέου εμπορικού προϊόντος
apivar (amitraz) και την αφαίρεση σφραγισμένου γόνου, εργατικού ή κηφηνογόνου. Χρήση του Varroa easycheck ως κριτήριο έναρξης και
αποτελεσματικότητας της

22

ΛΙΑΝΟΥ Δάφνη

Μαιευτικής και Αναπαραγωγής

Φθενάκης Γ.

Μελέτη διαχειριστικών πρακτικών σε εκτροφές μικρών μηρυκαστικών

23

ΜΑΝΤΗΣ Παναγιώτης

Παθολογική

Σαριδομιχελάκης Ε.

Ultrasonographic investigation of skin disease in the dog

24

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Γεώργιος

Παθολογική

Παπατσίρος Β.

Αναπαραγωγικό και αναπνευστικό σύνδρομο του χοίρου: μελέτη των μεθόδων εμβολιασμού των γαλουχούμενων χοιριδίων και των επιπτώσεων στην
υγεία και στις αποδόσεις τους σε συνθήκες φυσικής λοίμωξης

25

ΜΑΥΡΙΔΗΣ Σάββας

Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας

Παππάς Ι.

Κλωνοποίηση, έκφραση και λειτουργία της αρωματάσης (CYP19) στο σκύλο

26

ΜΙΝΟΣ Ευάγγελος

Παθολογίας Πτηνών

Κουτουλής Κ.

Αυτογενή εμβόλια Escherichia coli σε όρνιθες αναπαραγωγής και στους απογόνους τους: αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και κλινικοπαθολογικό
προφίλ

27

ΜΙΧΑΗΛ Χαραλαμπία

Μαιευτικής και Αναπαραγωγής

Φθενάκης Γ.

Μελέτη διαχειριστικών πρακτικών σε εκτροφές μικρών μηρυκαστικών

28

ΜΠΕΗΣ Χαράλαμπος

Παθολογική

Χριστοδουλόπουλος Γ.

Μελέτη της συχνότητας απομόνωσης ανθεκτικών σε αντιβιοτικά βακτηρίων - αιτίων αναπνευστικών λοιμώξεων και διαρροιών στους μόσχους

29

ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ Ευτέρπη

Φυσιολογίας

Βαλάση Ε.

Σχέση οξειδοαναγωγικής κατάστασης και εμβρυϊκού προγραμματισμού στα πρόβατα: μελέτης της ανάπτυξης, της ανοσο-απόκρισης και
αναπαραγωγικής απόδοσης των απογόνων.

30

ΝΑΝΑΣ Ιωάννης

Μαιευτικής και Αναπαραγωγής

Αμοιρίδης Γ.

Μελέτη επιδρασης της θερμικής καταπόνησης στην αναπαραγωγή των αγελάδων

31

ΝΑΤΣΟΣ Γεώργιος

Παθολογίας Πτηνών

Κουτουλής Κ.

Μικροβιοαντοχή και μοριακή επιδημιολογία του Campylobacter spp σε σμήνη ορνιθίων κρεοπαραγωγής στη νότια Ελλάδα

32

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Λήδα

Μαιευτικής και Αναπαραγωγής

Αμοιρίδης Γ.

Μελέτη της γκρελίνης στην αναπαραγωγή των προβάτων

33

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεώργιος

Παθολογική

Παπατσίρος Β.

Διερεύνηση των επιπτώσεων του εμβολιασμού των εγκύων συών κατά του αναπνευστικού και αναπαραγωγικού συνδρόμου των χοίρων (ΑΑΣΧ) στο
αναπνευστικό σύστημα νεογέννητων χοιριδίων

34

ΠΑΠΠΑ Ελένη

Χειρουργική

Σιδέρη Α.

Μελέτη της εφαρμογής βιοϋλικών για αποκατάσταση ελλειμμάτων τενόντων σε πρόβατα

35

ΠΟΛΙΤΗΣ Αντώνιος

Μαιευτικής και Αναπαραγωγής

Φθενάκης Γ.

Νοσολογικά προβλήματα και θάνατοι θηλυκών μικρών μηρυκαστικών κατά την περί τον τοκετό περίοδο

36

ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ Κλεομένης

Παθολογική

Χριστοδουλόπουλος Γ.

Συμβολή στη μελέτη των κεστωδιάσεων στην Ελλάδα

37

ΠΡΑΠΑΣ Αθανάσιος

Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

Μπιλλίνης Χ.

Νοσήματα των ψαριών που προκαλούνται από τους ιούς: απομόνωση, μοριακός χαρακτηρισμός των υπευθύνων ιών και μελέτη της παθογόνου
δράσης τους

38

ΠΡΕΝΤΖΑ Ζωή

Παθολογίας Πτηνών

Κουτουλής Κ.

Επιδράσεις ενός πολλαπλών γενών συμβιωτικού στην υγεία του εντέρου, της ανοσολογικής απόκρισης και των αποδόσεων σε πατρογονικά σμήνη
ορνιθίων κρεοπαραγωγής και των απογόνων τους

39

ΣΟΦΟΥ Ευαγγελία

Παθολογική

Σαριδομιχελάκης Ε.

Μελέτη της ατοπικής δερματίτιδας του σκύλου που συνδέεται με την τροφική αλλεργία

40

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Κυριάκος

Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

Λευκαδίτης Μ.

41

ΣΤΑΜΠΕΡΝΑ Κωνσταντίνα

Μαιευτικής και Αναπαραγωγής

Αμοιρίδης Γ.

Μελέτη επίδρασης της θερμικής καταπόνησης στην αναπαραγωγή των αγελάδων

42

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ευαγγελία

43

ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ Μεταξία

44

ΤΣΑΛΟΥ Ειρήνη

45

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Νικόλαος

46

RAMON FERNANDEZ Gema

Παθολογική

Ξενούλης Π.

Evaluation of the short-term and long-term effects of diet and antibacterials on intestinal and skin microbiota in growing kittens with the use of next
generation pyrosequencing.

Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

Λευκαδίτης Μ.

Μελέτη παρασίτων και παρασιτικών νοσημάτων των ζώων, κλινικό-εργαστηριακές μελέτες και νέες θεραπευτικές εφαρμογές

Ιχθυολογίας-Ιχθυοπαθολογίας

Αθανασοπούλου Φ.

Επιδημιολογία των μικροσποριδίων Nosema apis και Nosema ceranae σε μελισσοκομεία του Νομού Αττικής

Παθολογική

Παπατσίρος Β.

Διερεύνηση της σημασίας του μικροβιώματος των χοιρομητέρων και των χοιριδίων τους στην υγεία και στις αποδόσεις τους

Παθολογίας Πτηνών

Κουτουλής Κ.

Επιδημιολογία και νέοι τρόποι ελέγχου της νόσου του Gumboro σε όρνιθες ωοπαραγωγής

