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ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 
 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

      2019 - 

Διεύθυνση Κανονιστικών Υποθέσεων, MEDICON HELLAS ΑΕ 

Υπεύθυνη για τη συμμόρφωση της εταιρίας με τους κανονισμούς της EE, καθώς και αυτούς τρίτων 

χωρών στις οποίες εξάγει ή προτίθεται να εξάγει προϊόντα η εταιρία. 

Υπεύθυνη για την απόκτηση άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων της εταιρίας εντός και εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Υπεύθυνη για τη δημιουργία, τον έλεγχο, και την τήρηση των Τεχνικών Φακέλων των προϊόντων 

της εταιρίας. 

Υπεύθυνη για τη δημιουργία και τήρηση επικαιροποιημένων οδηγιών χρήσεως αντιδραστηρίων, 

υλικών ελέγχου και υλικών βαθμονόμησης, φύλλων τιμών υλικών ελέγχου και υλικών 

βαθμονόμησης, καθώς και πρωτοκόλλων εφαρμογής των αντιδραστηρίων. 

Υπεύθυνη για την ενημέρωση του download center της εταιρίας καθώς και των σχετικών 

τμημάτων σε περίπτωση αλλαγής ή ανανέωσης κάποιου/ων από τα παραπάνω έντυπα. 

Υπεύθυνη για την ενημέρωση του download center της εταιρίας καθώς και των σχετικών 

τμημάτων σε περίπτωση αλλαγής ή ανανέωσης κάποιου/ων από τα πιστοποιητικά ποιότητας (CE, 

FSC, ISO) της εταιρίας. 

Υπεύθυνη για τη σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώρηση της εταιρίας ως 

εγκεκριμένου εξαγωγέα, σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επί του παρόντος, συντονίζω την επικαιροποίηση των τεχνικών φακέλων όλων των προϊόντων 

της εταιρίας, σύμφωνα με to νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/746/EU (IVDR), καθώς και την 

προετοιμασία τους για κατάθεση σε φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, για την απόκτηση 

αδειών κυκλοφορίας ή εισαγωγής. 

Επιπλέον συνεχίζω να είμαι υπεύθυνη για το συντονισμό των εξαγωγών (επικοινωνία με πελάτες, 

σύνταξη προσφορών, σύνταξη, αναθεώρηση και τήρηση συμβάσεων, επυλογή και συντονισμός 

διανομέων, διαχείριση παραπόνων), μέχρι τη δημιουργία ξεχωριστού τμήματος. 
 

2015 - 2019 

Διεύθυνση Επιστημονικής Υποστήριξης, MEDICON HELLAS ΑΕ 

Υπεύθυνη για το συντονισμό του τμήματος, καθώς και για τον τομέα των εξαγωγών (επικοινωνία 

με πελάτες, σύνταξη προσφορών, διαχείριση παραπόνων). 

Υπεύθυνη για τον έλεγχο και την τήρηση των Τεχνικών Φακέλων των προϊόντων της εταιρίας. 

Υπεύθυνη για την τήρηση επικαιροποιημένων οδηγιών χρήσεως αντιδραστηρίων, υλικών ελέγχου 

και υλικών βαθμονόμησης, φύλλων τιμών υλικών ελέγχου και υλικών βαθμονόμησης, καθώς και 

πρωτοκόλλων εφαρμογής των αντιδραστηρίων. 
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2007 - 2015 

Πωλήσεις, MEDICON HELLAS AE 

Υπάλληλος τμήματος πωλήσεων 

2006 - 2007 

Ελεύθερη επαγγελματίας 

Σύμβουλος επιχειρήσεων με έμφαση στην Ολική Διαχείριση Ποιότητας 

Μεταφράσεις από και προς την Αγγλική γλώσσα 
 

2004-2006 

Σύμβουλος ποιότητας, QUALITEK ΕΠΕ 

Μερική συμβολή ή εξολοκλήρου ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τις 

ακόλουθες εταιρίες και οργανισμούς: 

ο   Νίκας & ΣΙΑ ΟΕ 

®   Φύτρο Σπόροι ΑΕ 

• Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας (εργαστήρια) 

• EUROTEL Hospitality 

• ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΑ Υ 

• INTERTRADE DENTAL ΑΕ 

• DECO-MED ΕΠΕ 

• Οφθαλμιατρείο Αθηνών 

®   Universal Marine Supplies Ltd. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
2005 – 2007 
Professional MBA, ALBA Graduate Business School 

 
2000 - 2004 

Bachelor of Science In Business Administration, The American College of Greece 

Αποφοίτησα με υψηλή διάκριση (High Distinction) 

2000 - 2003 
 

University of Central Lancashire 

Τριετής φοίτηση στο τμήμα Χημείας 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Αγγλική - Κάτοχος του Certificate of Proficiency in English, καθώς και του Endorsement 

to Proficiency in Translation 

 
Γερμανική - Κάτοχος του Zertifikat 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
 

Άριστη γνώση και χρήση MS Office 


