
 1 

 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 

Μαζιώτη Γεωργία 
      
====================================================================== 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

1990: Πτυχίο θετικών Επιστημών,Τμήμα Μαθηματικό, Παν/μιο Ιωαννίνων. 
Ειδικότητες : 1) Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, 2) Πληροφορική.  
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά: Άριστα (Certificate of Proficiency in English, University of Michigan), Γαλλικά: Καλά  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Εργάζομαι στο ΕΙΕ/ΕΚΤ από την 1η Φεβρουαρίου του 1991. 
Εργάζομαι στην υποστήριξη  των εθνικών ερευνητικών φορέων   και των Ελληνικών εταιρειών στην επιτυχή 
συμμετοχή τους στα κοινοτικά  προγράμματα. 
Γραφείο ενημέρωσης του κοινού για θέματα ΕΤΑ. 
 
1991-1993 : Κύρια δραστηριότητα ήταν η ανάκτηση πληροφοριών(Retrieval) από διεθνείς τράπεζες 
πληροφοριών.ECHO (European Community Host Organisation),CELEX(European Community LEX), DIMDI 
(Deutsches Institut Fur Mediziniche Documentation and Information), MEDLINE. Ανάκτηση πληροφοριών με 
χρήση της γλώσσας CCL 

Αναζητήσεις στην βάση δεδομένων TED , PROFILE  και συμμετοχή στη χρήση ευρωπαϊκών δικτύων ERIC, BC-
NET   

Επίσης συμμετοχή στη δημιουργία εθνικών τραπεζών πληροφοριών του ΕΚΤ : ΒΔ ‘Ερευνητικά και 
Αναπτυξιακά Έργα’ και ’ Διδακτορικές Διατριβές’. 

Δημιουργία θησαυρού (λεξιλογίου) , για τον χαρακτηρισμό των Ελληνικών ΒΔ του ΕΚΤ, χρησιμοποιώντας 
στοιχεία από την CERIF  της ΕΕ. 

Συμμετοχή στην ομάδα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος VALUE (Διάδοση και χρησιμοποίηση των 
αποτελεσμάτων των κοινοτικών δραστηριοτήτων  Έρευνας και Τεχνολογίας) . 

Στέλεχος του γραφείου ενημέρωσης του κοινού του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής VALUE 

Συμμετοχή στη διοργάνωση πληροφοριακών ημερίδων , vacro days ,workshops . 

 
1994-1998 : Συμμετοχή στην ομάδα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος VALUE II (Διάδοση και 
χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των κοινοτικών δραστηριοτήτων  έρευνας και τεχνολογίας) . 

Υπεύθυνη του γραφείου ενημέρωσης του κοινού του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής 
VALUE.(Παρακολούθηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, παραγγελία των πληροφοριακών 
πακέτων, αναπαραγωγή και διάθεσης του υλικού, εξειδικευμένες αναζητήσεις από κοινοτικές ΒΔ  προς τους 
ενδιαφερόμενους.) 

Συμμετοχή στη διοργάνωση πληροφοριακών ημερίδων , vacro days ,workshops και στην ευρύτερη προβολή 
του προγράμματος VALUE II  . 

Συλλογή ,επεξεργασία και διάθεση στοιχείων για την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του Ελληνικού 
Κέντρου Αναδιανομής VALUE II. 
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1998-2006  : Συμμετοχή στην ομάδα  του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής INNOVATION. 

Υπεύθυνη του γραφείου ενημέρωσης του κοινού του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής 
INNOVATION.(Παρακολούθηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,  διάθεσης του υλικού, 
εξειδικευμένες αναζητήσεις Ευρωπαϊκών θεμάτων από internet :  www.echo.lu, www.cordis.lu, www.cec.lu, 
www.europa.lu,κλπ.). 

Συμμετοχή στην διοργάνωση Εκθέσεων , Σεμιναρίων ,Συνεδρίων, πληροφοριακών ημερίδων , vacro days 
,workshops και στην ευρύτερη προβολή του προγράμματος INNOVATION. 

Συλλογή ,επεξεργασία και διάθεση στοιχείων για την έκδοση του περιοδικού “ Καινοτομία” του Ελληνικού 
Κέντρου Αναδιανομής INNOVATION . 

 
Δημιουργία ιστοσελίδων στον κόμβο του ΕΚΤ για το 5ο ΠΠ, 6ο ΠΠ και σήμερα για το αναμενόμενο 7ο ΠΠ. 
  
2006 - Σήμερα  : Συμμετοχή στην ομάδα NCP του EKT ώς Αναπληρωματικό Εθνικό Σημείο Επαφής των 

προγραμμάτων ΙΔΕΕΣ,  ICT, ΕΝΕΡΓΕΙΑ του 7ου ΠΠ ΕΤΑ . Παρακολούθηση των προσκλήσεων υποβολής 

προτάσεων, διάθεσης του υλικού και Εξειδικευμένες αναζητήσεις ευρωπαϊκών θεμάτων από internet: 

http://europa.eu/index_el.htm, http://ted.europa.eu/ (TED - Tenders Electronic Daily), http://eur-

lex.europa.eu/ (Κοινοτική  Νομοθεσία) , 

 www.cordis.lu  (Έρευνα και Ανάπτυξη) 

Συμμετοχή στην δημιουργία ιστοσελίδων για Ερευνητικά θέματα. 
Συμμετοχή στην δημιουργία του ehelp desk  του ΕΚΤ. 
Υπεύθυνη γραφείου υποστήριξης  HELP-DESK του 7ου ΠΠ. 
Υπεύθυνη  διαχείρισης του Mailing list του ΕΚΤ  για το 7ου ΠΠ ΕΤΑ . 
 
Υπεύθυνη  διαχείρισης του δικτύου Ideal-ist του παγκοσμίου δικτύου  αναζήτησης και υποστήριξης 

συνεργατών για το πρόγραμμα ICT  

Συμμετοχή στο έργο ERA-WEST Balkan “Opening up the European Research Area to the Western Balkans”.  

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
 
1991 :  Σεμινάριο γλώσσας αναζήτησης CCL  και χρήσης 
             των Ευρωπαϊκών  ΒΔ. 
 Agris International, Biological Abstracts, Chemical Abstracts,  
           Index   Medicus, Food Science and technology Abstracts, 
            Engineering Index κ.α.  
1992 : Σεμινάριο  του πακέτου Microsoft Office. 

Εκπαίδευση αναζήτησης στον ECHO (European Community Host Organization), και από την CORDIS 
με χρήση  CD-ROM. 

1993 : Εκπαίδευση   αναζητήσεων από  ΒΔ σε  CD-ROM. 
Σεμινάριο για τα κοινοτικά προγράμματα του 3ου Προγράμματος   

           Πλαισίου. 
Εκπαίδευση για την υποβολή προτάσεων, και προσφορών, από την εταιρεία Consultancy 
‘Technology Brocker”  , με εισηγήτρια την Ms.Vanessa  Parker. 

 
   

http://www.cec.lu/
http://www.europa.lu,κλπ
http://europa.eu/index_el.htm
http://ted.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.cordis.lu/
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1994 : Σεμινάριο για τα κοινοτικά προγράμματα του 4ου Προγράμματος  
           Πλαισίου. 

Εκπαίδευση για την «Εκμετάλλευση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας, από την εταιρεία Consultancy 
‘Tecnology Brocker” , με εισηγήτρια την Ms.Vanessa  Parker. 

Σεμινάριο  στα πλαίσια του VALUE II   με θέμα « Προετοιμασία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου 
Δράσης » με εισηγητή τον  Καθηγητή Αντ.Κονταράτο. 

Σεμινάριο  στα πλαίσια του VALUE II   με θέμα « Προστασία των Αποτελεσμάτων Έρευνας » που 
έγιναν σε συνεργασία του ΕΚΤ με τον ΟΒΙ την ΓΓΕΤ και τον ΕΟΜΜΕΧ. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

1994:  Σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΚΤ στα πλαίσια του προγράμματος IMPACT με θέμα  

 ‘Host ECHO-CORDIS-TED –(on-line αναζητήσεις ). 

Σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΚΤ στον χώρο του  και σε  άλλες εταιρείες , με τίτλο ’ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑ ‘  που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα : 

1) Τα Ευρωπαϊκά Όργανα Περιγραφή – Ρόλος –Λειτουργία του. 

     Πηγές και προμηθευτές Ευρωπαϊκών πληροφοριών. 

2) Ευρωπαϊκά Προγράμματα –Πρωτοβουλίες 

3) Πρόσβαση στις Ευρωπαϊκές πληροφορίες (Έντυπα Echo-Cordis, on-line, Cd-Rom) 

4) Οργάνωση και Λειτουργία ενός γραφείου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης. 

5) Υποβολή πρότασης  Έργου - Σχεδίου. 

1995 :  Σεμινάρια για την  πρόσβαση μέσω του δικτύου Χ.25  στην ARCADE. 

 Οργάνωση και διεξαγωγή Ημερίδων με θέμα : 1)ENVIRONMENT ,  
           2) Κεραμικά, 3)JRC, 4)TMR, 5)LRE , 6)Πνευματικά Δικαιώματα,  
           7) Μέθοδοι αποτίμησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, 8)LIBRARIES,     
           9)Αξιολόγηση αποτελεσμάτων έρευνας, 10)INCO, 11)TSER, 12) BCR. 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια που γίνονται στα πλαίσια του  προγράμματος INNOVATION . 

Παρουσιάστηκαν τα παρακάτω Θέματα  

- Παρουσίαση των προγραμμάτων του 4ου ΠΠ. 

- Γλώσσα αναζήτησης CCL 

- Βάσεις της  CORDIS  με ON-LINE  αναζητήσεις. 

- Βάσεις της  CORDIS  μέσω CD-ROM. 

- Εντυπα CORDIS  

- Χρήση του  INTERNET 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1995 : Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ και του Ελληνικού Κέντρου  
            Αναδιανομής VALUE στην έκθεση “BUSINESS TECHNOLOGY ‘95”,      
            με θέμα :Η Ελλάδα προς την κοινωνία των πληροφοριών. Συμβολή  
            της έρευνας και της τεχνολογίας. 

1995 : Συμμετοχή  με το ΕΚΤ και το Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής VALUE   
            στην  Διεθνή  Έκθεση Θεσσαλονίκης ’95. 

 

Συμμετοχή  με το ΕΚΤ και το Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής VALUE στην  Έκθεση INFOSYSTEM ’95 
στην Θεσσαλονίκη 

1994-1995 :Καθηγήτρια εφαρμογών στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ,  στο τμήμα  
                      Πληροφορικής για   το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995. 


