
 

 

 

Βιογραφικό της Παπαστεφάνου Αναστασίας

Η Αναστασία αποφοίτησε από 

Μετεκπαιδεύτηκε στην κτηνιατρική αναισθησιολογία της μονάδας Αναισθησιολογίας και 

Εντατικής Θεραπείας της Σχολής για έξι μήνες και συνέχισε τη μετεκπαίδευσή της στη 

Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς για ένα χρόν

εκπαίδευσης ξεκίνησε την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής στο γνωστικό 

αντικείμενο της Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ενώ ταυτόχρονα εργάστηκε στη 

μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ως ειδικευό

of Veterinary Anaesthesia and Analgesia για τρια χρόνια. Ορκίστηκε διδάκτορας του Α.Π.Θ. 

το 2010 ενώ από το 2008 εργάζεται σαν μέλος του διδακτικού προσωπικού στην 

Κτηνιατρική Σχολή της Καρδίτσας. Από το 2011 συνεργάζεται με το Βι

της Ακαδημίας Αθηνών ως συνεργάτιδα ερευνήτρια στο αντικείμενο της αναισθησιολογίας 

των πειραματοζώων. Αποτελεί μέλος της Alphavet από την ίδρυσή της.

Κτηνιατρική Κλινική Alphavet

 

Οδός: Φιλοσόφων 40 & Αγραύλης

Περιοχή: Νέα Κηφισιά

Τ.Κ: 14564 

 

 

info@alphavet.gr 
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Βιογραφικό της Παπαστεφάνου Αναστασίας 

Η Αναστασία αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης το2003. 

Μετεκπαιδεύτηκε στην κτηνιατρική αναισθησιολογία της μονάδας Αναισθησιολογίας και 

Εντατικής Θεραπείας της Σχολής για έξι μήνες και συνέχισε τη μετεκπαίδευσή της στη 

Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς για ένα χρόνο. Μετά το πέρας της βασικής της 

εκπαίδευσης ξεκίνησε την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής στο γνωστικό 

αντικείμενο της Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ενώ ταυτόχρονα εργάστηκε στη 

μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ως ειδικευόμενη του European College 

of Veterinary Anaesthesia and Analgesia για τρια χρόνια. Ορκίστηκε διδάκτορας του Α.Π.Θ. 

το 2010 ενώ από το 2008 εργάζεται σαν μέλος του διδακτικού προσωπικού στην 

Κτηνιατρική Σχολή της Καρδίτσας. Από το 2011 συνεργάζεται με το Βιοτεχνολογικό Ίδρυμα 

της Ακαδημίας Αθηνών ως συνεργάτιδα ερευνήτρια στο αντικείμενο της αναισθησιολογίας 

των πειραματοζώων. Αποτελεί μέλος της Alphavet από την ίδρυσή της. 

Κτηνιατρική Κλινική Alphavet 
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την Κτηνιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης το2003. 

Μετεκπαιδεύτηκε στην κτηνιατρική αναισθησιολογία της μονάδας Αναισθησιολογίας και 

Εντατικής Θεραπείας της Σχολής για έξι μήνες και συνέχισε τη μετεκπαίδευσή της στη 

ο. Μετά το πέρας της βασικής της 

εκπαίδευσης ξεκίνησε την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής στο γνωστικό 

αντικείμενο της Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ενώ ταυτόχρονα εργάστηκε στη 

μενη του European College 

of Veterinary Anaesthesia and Analgesia για τρια χρόνια. Ορκίστηκε διδάκτορας του Α.Π.Θ. 

το 2010 ενώ από το 2008 εργάζεται σαν μέλος του διδακτικού προσωπικού στην 
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