
 

 

 
 

Βιογραφικά ςημειώματα των ομιλητών! 
 

Αντώνιοσ Κομινάκησ 
Aναπλθρωτισ Κακθγθτισ ςτθ «Γενετικι Βελτίωςθ Αγροτικϊν Ηϊων». Απόφοιτοσ του Σμιματοσ 
Ηωικισ Παραγωγισ του ΓΠΑ και διδάκτορασ του Πανεπιςτθμίου Hohenheim τθσ Γερμανίασ. Σα 
ερευνθτικά του ενδιαφζροντα περιλαμβάνουν: Πλθκυςμιακζσ γενετικζσ αναλφςεισ, εκτίμθςθ 
γενετικϊν παραμζτρων ςε πλθκυςμοφσ αγροτικϊν ηϊων και προςφάτωσ αναλφςεισ ςυςχζτιςθσ 
γονιδιωματικϊν δεικτϊν με ποςοτικζσ ιδιότθτεσ και αςκζνειεσ ςε αγροτικά ηϊα και ςτον 
άνκρωπο με ςκοπό τθν αναηιτθςθ των υπευκφνων (δικτφων) γονιδίων. υμμετζχει ωσ 
επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ςε 5 ερευνθτικά προγράμματα, ςε 8 Ενϊςεισ παραγωγϊν (ανάμεςα 
ςτουσ οποίουσ και θ ‘Ενωςθ Μικρόςωμθσ Φυλισ Αλόγων κφρου’) και είναι ςυγγραφζασ 50 
επιςτθμονικϊν εργαςιϊν ςε διεκνι περιοδικά.    
 
Αριάδνη Λ. Χάγερ-Θεοδωρίδου 
Eπίκουρθ Κακθγιτρια «Γονιδιακισ τεχνολογίασ ςτα αγροτικά ηϊα» ςτο Σμιμα Επιςτιμθσ 
Ηωικισ Παραγωγισ και Τδατοκαλλιεργειϊν του Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, από το 
2010. Είναι απόφοιτοσ του τμιματοσ Γεωπονικισ Βιολογίασ και Βιοτεχνολογίασ του ΓΠΑ (1996) 
και κάτοχοσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ (PhD) τθσ ςχολισ Βιολογικϊν Επιςτθμϊν του Imperial 
College London (2002). Εργάςτθκε ωσ μεταδιδακτορικι ερευνιτρια ςτον τομζα τθσ 
ανοςοβιολογίασ και μοριακισ γενετικισ ςτο Imperial College London (2001-2007) και ςτο UCL 
(2007). Σα τρζχοντα ερευνθτικά τθσ ενδιαφζροντα περιλαμβάνουν μελζτεσ γονιδιωματικισ και 
μεταγραφωμικισ ςε αγροτικά είδθ ηϊων με ςκοπό τθν διαλεφκανςθ μοριακϊν μθχανιςμϊν που 
εμπλζκονται ςε παραγωγικά χαρακτθριςτικά τουσ αλλά και τθν μελζτθ και διαχείριςθ εγχϊριων 
φυλϊν. Ζχει αςχολθκεί εκελοντικά με τθν ανατροφι και κοινωνικοποίθςθ κουταβιϊν ϊςτε να 
εκπαιδευτοφν ωσ ςκφλοι οδθγοί τυφλϊν. Είναι μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ του κζντρου 
κφλοι Οδθγοί Ελλάδοσ.  
 
Γεώργιοσ Παπαδομιχελάκησ  
Ο Γεϊργιοσ Παπαδομιχελάκθσ αποφοίτθςε (1996) ωσ Γεωπόνοσ Ηωοτζχνθσ από το Γεωπονικό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Απζκτθςε ζπειτα το Διδακτορικό του τίτλο ςτθ Διατροφι Ηϊων από το 
Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν το 2001. Εργάςτθκε για ζξι μινεσ (2004), ωσ επιςκζπτθσ 
ερευνθτισ ςτο Σμιμα Κτθνιατρικϊν Επιςτθμϊν (University of Bristol) και δφο ζτθ (2004-2006) 
ωσ μεταδιδακτορικόσ ερευνθτισ ςτο Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Διορίςτθκε ωσ 
Λζκτορασ (2006) και ωσ Επίκουροσ Κακθγθτισ (2013) ςτο Εργαςτιριο Φυςιολογίασ Θρζψεωσ 
και Διατροφισ (Σμιμα Επιςτιμθσ Ηωικισ Παραγωγισ και Τδατοκαλλιεργειϊν) με γνωςτικό 
αντικείμενο Διατροφι Ηϊων με ζμφαςθ ςτα Φυτοφάγα Μονογαςτρικά. Σα αντικείμενα που 
διδάςκει αφοροφν κυρίωσ ςτθν τεχνολογία ηωοτροφϊν κακϊσ και ςτθ φυςιολογία κρζψθσ και 
τθν εφαρμοςμζνθ διατροφι παραγωγικϊν ηϊων (χοίροι, κόνικλοι) και ηϊων ςυντροφιάσ 



 

 

(ςκφλοι, γάτεσ, ιπποειδι). Σα τρζχοντα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα περιλαμβάνουν: 
διαιτθτικι εκτίμθςθ ηωοτροφϊν ςε εκτρεφόμενα ηϊα, αποτελεςματικότθτα πρόςκετων υλϊν 
(οργανικά οξζα κ.ά.) ςτθ διατροφι των ηϊων και βελτίωςθ τθσ ςφςταςθσ των κτθνοτροφικϊν 
προϊόντων ςε λιπαρά οξζα μζςω διατροφικϊν επεμβάςεων.  
 
Ιωάννησ Οικονομόπουλοσ DVM, MSc, PhD, BSc, Dipl. ECVM 
Ο Ι. Οικονομόπουλοσ είναι Kτθνίατροσ (BSc, Σμιμα Κτθνιατρικισ ΑΠΘ) με εξειδίκευςθ ςτθ 
Μοριακι Μικροβιολογία (MSc, Royal Veterinary College, University College London – PhD 
Ιατρικι χολι, ΕΚΠΑ και Σμιμα Κτθνιατιρκισ ΑΠΘ), και Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του Σμιματοσ 
Ηωικισ Παραγωγισ του Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  Ζχει διατελζςει ςυντονιςτισ 4 
διεκνϊσ χρθματοδοτοφμενων ζργων ςχετικϊν με τθν ανάπτυξθ μεκόδων ανίχνευςθσ 
μικροβιακϊν πακογόνων του ανκρϊπου και των ηϊων μζςω τεχνικϊν μοριακισ βιολογίασ και 
νανοτεχνολογίασ, και ζχει ςυμμετάςχει ωσ επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ςε ακόμθ 15 ερευνθτικά 
προγράμματα. Ο Ι. Οικονομόπουλοσ είναι διαχειριςτισ και βαςικόσ εφευρζτθσ 6 ευρεςιτεχνιϊν 
που ζχουν κατοχυρωκεί με Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεςιτεχνίασ, ζχει δθμοςιεφςει περιςςότερα 
από 70 άρκρα ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά, είναι ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ 
Νανοτεχνολογίασ ςτισ Επιςτιμεσ Τγείασ, και Πρόεδροσ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ που 
επιβλζπει τθν εξειδίκευςθ των Κτθνιάτρων ςτθ Μικροβιολογία (European College of Veterinary 
Microbiology).  
 
Ιωάννα Γαλανοφ (κυνολογικό βιογραφικό ςημείωμα) 
 Είμαι Ιδρυτικό Μζλοσ του Κυνολογικοφ Ομίλου Ελλάδοσ & Μζλοσ του Δ.. από το 1984 (ζτοσ 
ίδρυςθσ) μζχρι ςιμερα -το μόνο μζλοσ ςε όλα τα Δ- δθλαδι επί 34 χρόνια  
Ζχω διατελζςει Απλό Μζλοσ, Σαμίασ, Γενικόσ Γραμματζασ & Πρόεδροσ Κ.Ο.Ε. από το 1996  
Θ επαγγελματικι μου εναςχόλθςθ δεν ζχει καμία απολφτωσ ςχζςθ με τουσ ςκφλουσ  
Είμαι εκλεγμζνο Μζλοσ ςτο 5μελζσ Δ.. του Ευρωπαϊκοφ Σομζα (Ε.Σ.) τθσ Διεκνοφσ Κυνολογικισ 
Ομοςπονδίασ (F.C.I.) από το 2002 (επί 16 χρόνια) όταν & ζγιναν οι πρϊτεσ Αρχαιρεςίεσ, τον 
περαςμζνο Οκτϊβριο επανεκλζχκθκα για 4 χρόνια & ςιμερα είμαι Σαμίασ. & ζχω 
εκπροςωπιςει -μαηί με ζνα ακόμα Μζλοσ του Δ- τον Σομζα από το 2010-2015 (τελευταία 
διοργάνωςθ) ςτθν Εκδιλωςθ Pet Night που λάμβανε χϊρα ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτισ 
Βρυξζλλεσ. Και ςε άλλθ περίπτωςθ εκπροςϊπθςα τον Ε.Σ. ςτθν Λικουανία, ςτθν εξαιρετικι 
Διάςκεψθ που ζχουν διοργανϊςει 3 χρονιζσ με κζματα που άπτονται τθσ Οργανωμζνθσ 
Κυνοφιλίασ, τθσ Ευηωΐασ & τθσ ςχζςθσ των Κυνολογικϊν Ομίλων με τα Φιλοηωϊκά. Φζτοσ, ςτθν 
αρχι τθσ εβδομάδασ ιμουν & μία από τουσ 15 περίπου Ομιλθτζσ ςτθν εκδιλωςθ αυτι.  
Ιδρυτικό Μζλοσ του ΚΟΓΠΕ (Κυνοφιλικόσ Όμιλοσ Γερμανικοφ Ποιμενικοφ Ελλάδοσ) & Πρόεδροσ 
από ιδρφςεωσ 1992 μζχρι το 2005, οπότε δεν ζκεςα ξανά υποψθφιότθτα. Παραμζνω όμωσ 
ςτρατευμζνο Μζλοσ & αρωγόσ όπου & όποτε με χρειαςτεί ο Όμιλοσ  
Αναδείχκθκα Κριτισ Μορφολογίασ Γερμανικοφ Ποιμενικοφ το 2009 & ζκρινα 1θ φορά ςτο 
εξωτερικό ςτθν Λικουανία (Διεκνι Ζκκεςθ-CACIB), τθν προθγοφμενθ εβδομάδα. τον Μάιο του 
2018.  
Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ανάδειξθσ Κριτϊν Εργαςίασ (ςκφλων εργαςίασ) του ΚΟΕ  
Εκπρόςωποσ του Κ.Ο.Ε. ςτθν Επιτροπι κφλων Εργαςίασ τθσ F.C.I. από το 2006 μζχρι ςιμερα  
Αρχθγόσ τθσ Εκνικισ μασ Ομάδασ ΙΡΟ ςε όςα Παγκόςμια Πρωτακλιματα (FCI) ζχουμε 
ςυμμετάςχει ωσ χϊρα, μία φορά & ΑΟ ςτθν Εκνικι Ομάδα του ΚΟΒΕΠΕ ςτο FMBB  
Αγαπϊ πολφ & παρακολουκϊ όλα τα Κυνακλιματα, ζχω δε ςυμμετάςχει με τουσ ΓΠ μου ςε 
λίγεσ Εκκζςεισ & ςε αρκετζσ Εξετάςεισ Εργαςίασ ςε όλεσ τισ Βακμίδεσ του ΙΡΟ.  
Ανικω ςτθν οργανωτικι & ςυντονιςτικι επιτροπι τθσ Παιδικισ Ομάδασ του ΚΟΕ “Πατουςάκια 
Φιλαράκια”. 



 

 

Μυρτώ Κουτοφλια 
Μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Πανελλθνίου ςυλλόγου εκπαιδευτϊν ςκφλων και 
μζλοσ τθσ επιτροπισ του Διμου Ακθναίων του τμιματοσ αςτικισ πανίδασ. Σα τελευταία χρόνια 
εκτόσ από τθν εκπαίδευςθ των ςκφλων ωσ μζλθ τθσ οικογζνειασ αναλαμβάνω τθν 
προετοιμαςία ςκφλων για κινθματογραφικζσ παραγωγζσ. Μεγάλθ μου αγάπθ είναι τo sport του 
IPO και είμαι μζλοσ τθσ ομάδασ του Νίκου και Αλζξανδρου Ιωαννίδθ με τον ςκφλο μου Σaz Scull 
Panther Zenick (εργαςιακόσ γερμανικόσ ποιμενικόσ). Ενϊ με τον Gaffer (θμίαιμο poodle) 
προπονοφμαςτε ςτο dog dancing. http://www.myrtodogtraining.gr/ 

 
Σοφιάνα Μηλιωρίτςα 
Θ ομιλιτρια Μθλιωρίτςα οφιάνα ζχει ςπουδάςει Επικοινωνία (BA) και υμβουλευτικι 
/Κλινικι Ψυχολογία (MA, PG. Dip) με γνϊμονα τθν Προςωποκεντρικι Προςζγγιςθ. Ειδικεφεται 
ςτθν ατομικι κεραπεία και ςτθ κεραπεία ηεφγουσ. Παράλλθλα πραγματοποιεί εκπαιδεφςεισ 
Γονζων (Εκπαίδευςθ Αποτελεςματικοφ Γονζα Th. Gordon και Αδζλφια χωρίσ Ανταγωνιςμό). 
"Νιϊκω βακιά δεςμευμζνθ ςτο επάγγελμα που αςκϊ και ςκοπόσ μου είναι να προςφζρω μια 
αςφαλι κεραπευτικι ςχζςθ με αποδοχι, εν ςυναίςκθςθ και αυκεντικότθτα. " 
http://www.smilioritsa.gr/ 

 
Χρήςτοσ Πρινιωτάκησ 
Είμαι εκτροφζασ Βζλγικων Ποιμενικϊν 22 ςυναπτά ζτθ. Είμαι προπονθτισ τθσ ακλθτικισ 
ομάδασ G.L Σρεισ φορζσ κυναγωγόσ ςε παγκόςμιο πρωτάκλθμα Βελγικοφ Ποιμενικοφ ςτο 
Agility (FMBB) Εκπαιδευτισ ςκφλων Αντιπρόεδροσ του Κ.Ο.ΒΕ.Π.Ε (Κυνοφιλικόσ Όμιλοσ 
Βελγικϊν Ποιμενικϊν Ελλάδοσ) Σαμίασ του ωματείου Αναγνωριςμζνων Εκπαιδευτϊν κφλων 
Ελλάδοσ Μζλοσ του Κ.Ο.Ε (Κυνοφιλικοφ Ομίλου Ελλάδοσ) Μζλοσ του Schnauzer Club of Greece 
και κριτισ χαρακτιρα τθσ φυλισ Μζλοσ του Beauceron Club of Greece και υπεφκυνοσ 
οργάνωςθσ του Agility του ομίλου. 

http://www.myrtodogtraining.gr/
http://www.smilioritsa.gr/

