ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
του Δρ. Νικολάου Κοτρώτσιου
Κτηνιάτρου, Διδάκτορα της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Διεύθυνση κατοικίας: Τρικάλων 283, 43100 Καρδίτσα, Ελλάδα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 2441022619 & +30 6946532939
e-mail: nikos.kotrotsios@gmail.com
Γεννήθηκα στην Καρδίτσα στις 27 Ιουλίου 1973 και αποφοίτησα από το Α’ Λύκειο
Καρδίτσας. Έπειτα και κατόπιν εξετάσεων στην Αγγλική Γλώσσα και σε μαθήματα θετικής
κατεύθυνσης έγινα δεκτός στο Αγγλόφωνο Τμήμα της Κτηνιατρικής Σχολής στην
Βουδαπέστη Ουγγαρίας. Αφού παρακολούθησα όλες τις περιόδους και πέρασα τα μαθήματα
που απαιτούνταν για τη μετεγγραφή μου, πήρα μέρος στις εξετάσεις μετεγγραφών των
φοιτητών εξωτερικού και πέτυχα την μετεγγραφή μου στην Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
Αποφοίτησα από το εν λόγω Τμήμα της Κτηνιατρικής με πτυχιακή κατεύθυνση στην
Παθολογία και εκτροφή παραγωγικών ζώων και πήρα το πτυχίο μου στις 28 Μαρτίου 2000
με το βαθμό «ΚΑΛΩΣ» (6 και 00 εκατ.).
Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ως Υγειονομικός Κτηνίατρος στη
Πολεμική Αεροπορία.
Τον Σεπτέμβριο του 2002 έγινα δεκτός ως υποψήφιος Διδάκτωρ στην Γνωστική
περιοχή διατροφής των παραγωγικών ζώων της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το θέμα
για την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής ήταν: «Μελέτη της αξιοποίησης του
σιτηρεσίου παχυνόμενων χοίρων μετά από προσθήκη σε αυτό χαρουπιών».
Τον Μάρτιο του 2003, μέσω του Εκπαιδευτικού προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»,
παρακολούθησα εντατικά μαθήματα στο Γεωκτηνοτροφικό Πανεπιστήμιο Purpan της

Τουλούζης στην Γαλλία, πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της εκτροφής παραγωγικών ζωών
στην Ευρώπη.
Τον Φεβρουάριο του 2009 έπειτα από δημόσια υποστήριξη της διατριβής μου
ανακηρύχθηκα ομόφωνα, σε Διδάκτορα της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στο γνωστικό αντικείμενο της διατροφής των χοίρων.
Έχω συμμετάσχει ως κύριος συγγραφέας στην δημοσίευση των κάτωθι επιστημονικών
εργασιών:
● Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2011, 62(1): 48-57, «Τα χαρούπια στην διατροφή των παραγωγικών
ζώων».
● Journal of Food & Agriculture & Environment Vol.8 (3&4): 779-782.2010 « The effect of dietary carob pods on nutrient
digestibility in weaning, growing and fattening periods of pigs».
● Asian-Aust. J. Anim. Sci. 2012, «Dietary Carob Pods on Growth Performance and Meat Quality of Fattening Pigs».

Από τον Οκτώβριο του 2003 εως τον Μάιο 2010 διετέλεσα επιστημονικός συνεργάτης
της Γερμανικής εταιρίας H. Wilhelm Schaumann GmbH στον τομέα προώθησης και
πωλήσεων των ισορροπιστών και διατροφικών προϊόντων παραγωγικών ζώων, στην περιοχή
της Θεσσαλίας.
Τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019 απασχολήθηκα με σύμβαση έργου ως
πανεπιστημιακός υπότροφος, στην διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Διατροφής
Ζώων, στο τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστήμιου
Θεσσαλίας
Από τον Μάιο του 2010 κατέχω την ιδιότητα του επιστημονικού υπευθύνου
κτηνιατρικού γραφείου σε χώρο που εδρεύει στην περιοχή Σοφάδων του Ν. Καρδίτσας.

Γνωρίζω αρκετά καλά την αγγλική γλώσσα καθότι παρακολούθησα το Αγγλόφωνο
Τμήμα της Κτηνιατρικής Σχολής στην Βουδαπέστη και επίσης παρακολούθησα εντατικά
μαθήματα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Παράλληλα,
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έχω

συμμετάσχει

στην παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων/σεμιναρίων στο

εξωτερικό.
Τέλος, είμαι γνώστης και χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον
MICROSOFT Windows 7/XP/VISTA και προγράμματα Word/Excel/Powerpoint και
στατιστικής επεξεργασίας Genstat και SPSS.
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