
 
 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα  ΑΝΝΑ ΔΑΓΡΕ 
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 1997.  
Άμεσα μετά την λήψη πτυχίου, ξεκίνησε ερευνητική δραστηριότητα στο Αγγειολογικό 
Εργαστήριο της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ με αντικείμενο τις ‘’Αγγειακές μεταβολές 
σε παθήσεις των Ενδοκρινών Αδένων’’ το οποίο αποτέλεσε και το υλικό της διδακτορικής της 
διατριβής, την οποία υποστήριξε το 2006, έτος κατά το οποίο ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της 
Ιατρικής Σχολής του  ΕΚΠΑ με βαθμό Άριστα. 
 
Η ερευνητική της δραστηριότητα συνεχίστηκε στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 
του Ιπποκράτειου Γ. Νοσοκομείου. Την τετραετία 2003 – 2007 ολοκλήρωσε την εκπαίδευση 
της στην ειδικότητα της Καρδιολογίας στο Καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ.  
Ταυτόχρονα εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας  εκπροσωπώντας τη βαθμίδα των Ειδικευομένων Καρδιολόγων.  
 
Στο ΝΙΜΤΣ, θα ασχοληθεί με την  Επεμβατική Καρδιολογία εκτιθέμενη σε ένα σημαντικότατο 
αριθμό ευρέως φάσματος περιστατικών ίσως στο πιο πολυάσχολο εργαστήριο εκείνης της 
εποχής όπου θα παραμείνει συνολικά για τρία περίπου χρόνια κατά και μετά την λήψη 
ειδικότητος (2007) (μετεκπαιδευτική άδεια ΚΕΣΥ 2009). Το 2007 διορίζεται σε θέση 
Επικουρικής Επιμελήτριας Β’ ΕΣΥ στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Αττικού 
Νοσοκομείου. Το 2009 διορίζεται σε  θέση  Επιμελήτριας Β’ ΕΣΥ στο Καρδιολογικό τμήμα του 
Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου. 
 Συμμετείχε ενεργά, στην οργάνωση και λειτουργία του νεοσυσταθέντος τότε Αιμοδυναμικού 
Εργαστηρίου, του οποίου είναι Υπεύθυνη τα τελευταία χρόνια. Κατά το χρονικό διάστημα 
2010 – 2016 επισκέπτεται επιλεκτικά και στοχευμένα Αιμοδυναμικά Εργαστήρια της 
Ευρώπης με σκοπό την διεύρυνση της κλινικής εμπειρίας και βελτίωση της τεχνικής της στην 
Επεμβατική Καρδιολογία. Σήμερα, διαθέτει σημαντική εμπειρία παρεμβάσεων στα  
στεφανιαία αγγεία, σε όλο το φάσμα τόσο των Πρωτογενών Αγγειοπλαστικών όσο  και 
σύμπλοκων βλάβών (νόσος στελέχους, πολυαγγειακή νόσος, διχασμοί, ασβεστωμένες 
βλάβες, ενδοστεφανιαία απεικόνιση) που αποτελούν και το ιδιαίτερο επιστημονικό της 
ενδιαφέρον.  
Εκλέχθηκε για δύο συνεχόμενες θητείες μέλος του πυρήνα της Ομάδας Eργασίας 
Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας (θητεία 2016 – 2018 , 2018-2020).  
 
 Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (2018-2020) στην Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας -MHSA. 
 
Το 2018 εκλέγεται Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής 
Καρδιολογίας (θητεία 2020 – 2022).  



Την περίοδο αυτή οργανώνει και εκδίδει με τον Πυρήνα της ΟΕ Συστάσεις – Οδηγίες για την 
αντιμετώπιση των Στεφανιαίων ασθενών και τη λειτουργία των Αιμοδυναμικών Εργαστηρίων  
υπό συνθήκες πανδημίας Covid-19.  Διοργανώνει Webinars με ελληνική και διεθνή 
συμμετοχή,  καθώς και την 1η ημερίδα αφιερωμένη στις Eπιπλοκές στο Αιμοδυναμικό 
Εργαστήριο. Συντόνισε και με δική της πρωτοβουλία εκδόθηκε Επετειακό τεύχος/Αφιέρωμα 
της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης στην Επεμβατική Καρδιολογία, με συμμετοχή 
όλων των Επεμβατικών Καρδιολόγων της χώρας.  
Είναι συμπρόεδρος (Co-Chair) του EAPCI Patient Advocacy Committee 2022-2024, μιας 
17μελούς επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επεμβατικών Καρδιολόγων (EAPCI). 
Έχει 20 δημοσιεύσεις σε peer reviewed επιστημονικά περιοδικά αναφοράς στο PubMed. 
Διετέλεσε μέλος των συντακτικών επιτροπών κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines)  της 
Ελλάδας για τη διαχείριση της Διπλής Αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (2019) και για την 
αντιμετώπιση της Υπερλιπιδαιμίας (2021).  
Είναι συγγραφέας κεφαλαίων σε 4 βιβλία Καρδιολογίας και επικεφαλής της συντακτικής και 
συγγραφικής ομάδας στο τελευταίο βιβλίο Επεμβατικής Καρδιολογίας που εκδόθηκε στην 
Ελλάδα. Επίσης συγγραφέας 6 επιστημονικών άρθρων μετά από επίσημη πρόσκληση σε 
ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. 
Αποτέλεσε μέλος της 16μελούς οργανωτικής και συντακτικής επιτροπής της μοναδικής 
καταγραφής Οξέων Στεφανιαίων Συνδρομών που έχει γίνει στην Χώρα (Μελέτη ILIAKTIS). 
 
Συμμετείχε σε εκπαιδευτικό webinar του EAPCI (IC Core Curriculum #4) το οποίο απευθύνεται 
σε νέους Επεμβατικούς Καρδιολόγους που επιθυμούν να λάβουν το Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση 
Επεμβατικής Καρδιολογίας. 
 
Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια, σχολιάστρια ή μέλος οργανωτικών επιτροπών σε 
πολυάριθμες ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, μαθήματα και webinars με αντικείμενο την 
Επεμβατική Καρδιολογία στην Ελλάδα. To 2022 είχε την τιμή να λάβει προσωπική πρόσκληση 
συμμετοχής (invited faculty) στο μεγαλύτερο παγκόσμιο συνέδριο Επεμβατικής 
Καρδιολογίας TCT, Boston 2022.  
 
Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, και της Αμερικανικής Εταιρείας 
Καρδιαγγειακών  Επεμβάσεων και  Αγγειογραφίας- SCAI, και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Επεμβατικής Καρδιολογίας ( EAPCI). Επιπλέον είναι μέλος του Working Group on Aorta and 
Peripheral Vascular Diseases  της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας ( ESC).  
 
Σήμερα εξακολουθεί να εργάζεται με το  βαθμό της Διευθύντριας ΕΣΥ, ως Υπεύθυνη του 
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας, στο οποίο το 
2022 ξεκίνησαν προγράμματα Χρονίων Ολικών Αποφράξεων και Δομικών Καρδιοπαθειών.  
Είναι παντρεμένη και μητέρα 2 κοριτσιών 20 και 14 ετών. 
 
 
 
 
 
 
 


