
 

Βιογραφικό 
σημείωμα 

Europass 

.  

Προσωπικές 
πληροφορίες 

 

Επώνυμο  / Όνομα  Τεφτσόγλου Σόνια 
  
    

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 soniatef@yahoo.gr 

 
Υπηκοότητα  

 Ελληνική 

Ημερομηνία 
γέννησης 

 4 Ιουνίου 1985 

Επαγγελματική 
πείρα 

 

 
Χρονολογίες 

   Ιούνιος 2014Σήμερα 

Απασχόληση/θέση ΒιολόγοςΥπεύθυνη παραγγελιών και 
Συστήματος ποιότητας  

Όνομα και 
διεύθυνση  

Εργοδότη 

Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης “ΜΙΤΩΣΗ”. 
Σαχτούρη 24,18537 Πειραιάς.  

 
Χρονολογίες 

   Μάρτιος 2013Ιούνιος 2014 

Απασχόληση/θέση ΒιολόγοςΥπεύθυνη τμήματος 

Κύριες 
δραστηριότητες 

και αρμοδιότητες 

Εφαρμογές τεχνικών της κυτταρογενετικής για 
την ανίχνευση χρωμοσωματικών ανωμαλιών: 
στον προγεννητικό έλεγχο 1ου και 2ου 
τριμήνου,  στη διερεύνηση προβλημάτων 
αναπαραγωγής,  στην κυτταρογενετική 
συνδρομολογία,  τις νεοπλασίες και 
ειδικότερα της λευχαιμίες. 
 Πρακτικές γνώσεις καλλιέργειας βιολογικών 
υλικών και στον παρασκευαστικό τομέα.  
Χρήση των τεχνικών χρώσεων RHG/GTG.  
Γνώσεις της τεχνικής Fluorescence in situ Hybridization (FISH).  

Τομέας  
Δραστηριότητας 

Τμήμα κυτταρογενετικής 

Όνομα και 
διεύθυνση  

Εργοδότη 

   Διαγνωστικό ερευνητικό κέντρο “Ανάλυση Α.Ε.”. 
Τσιμισκή 51, 54623 Θεσσαλονίκη. 

 
Χρονολογίες 

Μάρτιος 2009 Μάρτιος 2012 

Απασχόληση/θέση Βιολόγος 
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Κύριες 
δραστηριότητες 

και αρμοδιότητες 

Εφαρμογές τεχνικών της κυτταρογενετικής για 
την ανίχνευση χρωμοσωματικών ανωμαλιών: 
στον προγεννητικό έλεγχο 1ου και 2ου 
τριμήνου,  στη διερεύνηση προβλημάτων 
αναπαραγωγής,  στην κυτταρογενετική 
συνδρομολογία,  τις νεοπλασίες και 
ειδικότερα της λευχαιμίες. 
 Πρακτικές γνώσεις καλλιέργειας βιολογικών 
υλικών και εμπειρία στον παρασκευαστικό 
τομέα.  
Γνώσεις της τεχνικής Fluorescence in situ Hybridization (FISH) και 
βασικές γνώσεις της μοριακής τεχνικής PCR. 

Τομέας 
δραστηρι

ότητας 

Τμήμα κυτταρογενετικής 

               Όνομα και 
διεύθυνση 

εργοδότη  

 Διαγνωστικό κέντρο γενετικής “Intergenetics”. 
Κωνσταντίνος Πάγκαλος, M.D., D.Sc. 
 Βασ. Σοφίας 120, 11528 Αθήνα  

Εκπαίδευση 
και κατάρτιση 

 

Χρονολογίες Οκτώβριος 2010Οκτώβριος 2014 
Τίτλος του 

πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Μ.Π.Σ. «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» 

Επωνυμία και είδος 
του οργανισμού 

που παρείχε την 
εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 Διπλωματική διατριβή με θέμα: «Τα επίπεδα της 
αγλυκοσιδάσης στο σπερματικό πλάσμα ανδρών με 
ασθενοσπερμία». 

Χρονολογίες Σεπτέμβριος 2003 – Ιούλιος 2008 
Τίτλος του 

πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Πτυχίο Βιολογίας 

Επωνυμία και είδος 
του οργανισμού 

που παρείχε την 
εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Βιολογίας Θετικών Επιστημών 
 

Επίπεδο 
κατάρτισης με βάση 

την εθνική ή 
διεθνή 

ταξινόμηση 

Π.Ε 

Χρονολογίες Φεβρουάριος 2007 Ιούνιος 2007 
Τίτλος του 

πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Πρακτική Άσκηση με θέμα: Τεχνικές 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Εκπαίδευση 
στην επεξεργασία σπέρματος και στην συλλογή 
ωαρίων. 

Επωνυμία και είδος 
του οργανισμού 

που παρείχε την 
εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Προηγμένο ιατρικό κέντρο “ΙΑΚΕΝΤΡΟ”  
 Αγ. Βασιλείου 4, Θεσσαλονίκη  

Βιογραφικό σημείωμα  
Τεφτσόγλου Σόνιας 
 



Χρονολογίες Ιούλιος 2007 Αύγουστος 2007 
Τίτλος του 

πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Πρακτική Άσκηση με θέμα: Μικροβιολογικός 
βιοχημικός έλεγχος 
 

Επωνυμία και είδος 
του οργανισμού 

που παρείχε την 
εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Νοσοκομείο Α.ΧΕ.ΠΑ.,  Θεσσαλονίκη 
 

Σεμινάριασυνέ

δρια 

 

 
Χρονολογίες 

Τίτλος του 
πιστοποιητι

κού ή 
διπλώματος 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Χρονολογίες 

Μάιος 2015 
 

   Συμμετοχή στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Μαιευτικής και Γυναικολογίας  
«Χρειάζεταιη μοριακήανίχνευση μολυσματικών          

παραγόντων στο ενδομήτριο ασυμπτωματικών   
γυναικώνμειστορικόυπογονιμότηταςπριντην             

προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης;». 
Βάια Γώτα, ΜάρυΡόζα Μητροπούλου, Σόνια      

Τεφτσόγλου και Θεοδόσιος Αρκουλής 
«Προσδιορισμόςτου «παραθύρου εμφύτευσης» της          

μήτρας μετά από μοριακό έλεγχο   
υποδεκτικότηταςτουενδομητρίουσεγυναίκες           

με επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες   
    προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης». 

ΜάρυΡόζα Μητροπούλου, Βάια Γώτα, Σόνια      
Τεφτσόγλου και Θεοδόσιος Αρκουλής 
 
 
 
 
   Μάρτιος 2015 

Τίτλος του 
πιστοποιητι

κού ή 
διπλώματος 

15ο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο γενετικής. 

Χρονολογίες Αυγουστος –Σεπτέμβριος 2013 
Τίτλος του 

πιστοποιητικού ή 
 διπλώματος 

Σεμινάριο ανάλυσης σπέρματος της ESHRE 

Χρονολογίες Μάρτιος 2013 
Τίτλος του 

πιστοποιητικού ή 
 διπλώματος 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης του 
πρακτικού σεμιναρίου: «  Η αξία της realtime PCR στη 
φαρμακογενετική». 

Χρονολογίες Νοέμβριος 2012 
Τίτλος του 

πιστοποιητι
κού ή 

διπλώματος 

Σεμινάρια επιμόρφωσης με θέμα: «Clinical Research Associate».  
 (Κατανόηση και εφαρμογή των GCP Guidelines, της 
τοπικής νομοθεσίας και της διαχείρισης των 
σημαντικών εγγράφων για τη διεξαγωγή των 
κλινικών μελετών). 

Χρονολογίες Ιούνιος 2012  

Βιογραφικό σημείωμα  
Τεφτσόγλου Σόνιας 
 



Τίτλος του 
πιστοποιητικού ή 

διπλώματος 

Επιστημονική διημερίδα με θέμα: «Βασική 
εξέταση σπέρματος». 

 
Πιστοποιητικό παρακολούθησης  ημερίδας 
ενδοκρινολογίας της γυναίκας: « Η 
υπογονιμότητα στο       ζευγάρι». 

Χρονολογίες Φεβρουάριος 2009Απρίλιος 2009 
 Τίτλος του 

πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Σεμινάριο επιμόρφωσης στο γνωστικό 
αντικείμενο  “Βασικές αρχές του καρκίνου από 
την επιδημιολογία ως τη θεραπεία”. 

Χρονολογίες  2008 
Τίτλος του 

πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Πιστοποιητικό συμμετοχής του 8ου  Πανελλήνιου 
Ανδρολογικού Συνεδρίου 

Χρονολογίες 2007 
Τίτλος του 

πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

 

Δίπλωμα συμμετοχής 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και 
Στειρότητας. 

Δίπλωμα συμμετοχής στο 29ο Επιστημονικό 
συνέδριο. 

Χρονολογίες 2006 
Τίτλος του 

πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Βεβαίωση συμμετοχής του συνεδρίου 
«Βιοεπιστήμες στον 21ο Αιώνα».  

Μητρική γλώσσα 
Άλλες γλώσσες 

Ελληνική  
Αγγλική ( Άριστη γνώση) 
Γερμανική (Καλή γνώση) 

Κοινωνικές 
δεξιότητες και 

ικανότητες 

Προσαρμοστικότητα, συνεργασία, ευγένεια, 
προθυμία  

Οργανωτικές 
δεξιότητες και 

ικανότητες 

Υπευθυνότητα, δημιουργικότητα, ηγετική 
ικανότητα, συνέπεια , μεθοδικότητα, 
αξιοπιστία  

Δεξιότητες 
πληροφορικής 

Γνώση Η/Υ  με προγράμματα Microsoft Office Specialist Master ( Word, 
Access, Excel, PowerPoint ),  Internet και Outlook Express  

Καλλιτεχνικές 
δεξιότητες και 

ικανότητες 

Αθλητισμός, Κινηματογράφος, Θέατρο, Διάβασμα, 
Ταξίδια  

Άδεια οδήγησης Άδεια οδήγησης για κατηγορία οχημάτων Β 

  
 

Βιογραφικό σημείωμα  
Τεφτσόγλου Σόνιας 
 


