
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Επώνυμο: ΤΖΩΤΖΟΥ 

Όνομα: ΜΑΡΙΑ 

Διεύθυνση Κατοικίας: Βουλγαροκτόνου 8, 65403, ΚΑΒΑΛΑ 

Τηλέφωνο: 25940 22691-92 

Τόπος Γέννησης: Καβάλα 

Τόπος Κατοικίας: Καβάλα 

 

2. Εκπαίδευση 

1987-1990 2ο Γενικό Λύκειο Καβάλας 

1991-1993 Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών C.B.A. 

(College of Business Administration, Economics and Information  

Technology) 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων. 

1992-1994 Ιδιωτικό ΤΕΛ «ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» 

Τμήμα Υπαλλήλων Διοίκησης  

3. Ξένες Γλώσσες 

Αγγλικά 

 

Πτυχίο Lower Πανεπιστημίου CAMBRIDGE 

Πτυχίο Lower Πανεπιστημίου OXFORD 

Γερμανικά Παρακολούθηση εντατικών μαθημάτων 2 ετών 

 

4. Επαγγελματική Εμπειρία 

1-4-2002 έως σήμερα Διοικητική Υπάλληλος του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας 

Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.), Περιφερειακή Ερευνητική Μονάδα του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). 

1-6-2000 έως 30-9-2001 Διοικητική Υπάλληλος της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία 

«ALPHA TRUST ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» 

8-3-1999 έως 31-5-2000 Διοικητική Υπάλληλος της Εταιρίας Παπαδημητρίου Αλκιβιάδης, 

Αντιπρόσωπος της Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας με την 

Επωνυμία «ΑΛΚΗ ΑΧΕ». 

1-11-1995 έως 31-12-1997 Διοικητική Υπάλληλος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας 

με την Επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

1-2-1993 έως 31-7-1998 Διοικητική Υπάλληλος της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΚΟΡΕΛΚΟ 

– ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε.Ε.» «ΚΟΡΕΛΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ», Ιδιωτικό 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ι.Ι.Ε.Κ.)  

 



5. Ειδικές Γνώσεις 

 Άριστος Χειρισμός Η/Υ 

- Microsoft Office σε περιβάλλον Windows  

- Επεξεργασία Κειμένου – Microsoft Word 

- Υπολογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel 

- Υπηρεσιών διαδικτύου - Internet 

- Microsoft Outlook 

- Outlook Express 

 Γραμματειακή Υποστήριξη σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Προώθησης της Απασχόλησης 

 Γραμματειακή Υποστήριξη σε Προγράμματα Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την 

Αγορά Εργασίας. 

 Γραμματειακή Υποστήριξη σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

- PETRA 

- LEONARDO DA VINCI 

 

6. Πρόσθετη Επιμόρφωση 

 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος  

1994 

Εκπαίδευση στην Ισπανία σε Δημόσια Κέντρα Μέσης Εκπαίδευσης 

 IES SAN JOSE DE BADAJOZ, ESPANA 

 IES CRISTO DEL ROSARIO DE ZAFRA, ESPANA 

1994 Πρόγραμμα PETRA.  

Ελλάδα (GR29) – Γαλλία (F57) – Ισπανία (E60)  

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PETRA, Ανταλλαγής 

Ενηλίκων Εργαζομένων σε Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και κατάρτισης άλλων Χωρών – Μελών της Ε.Ε. 

1992-1993 Πρόγραμμα  Επιμόρφωσης με θέμα: «Θεσμοί της ΕΟΚ» 

Οικονομική – Πολιτική – Κοινωνική Διάσταση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Κοινοτικού 

προγράμματος JEAN MONNET.  

 

7. Δεξιότητες 

 Οργανωτικές ικανότητες. 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες. 

 Ικανότητα ανάλυσης θεμάτων και σύνθεσης με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία 

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα ευελιξίας και 

διαπραγμάτευσης. 

 Ικανότητα τήρησης προβλεπόμενων προθεσμιών. 

 Συνεργατικό / ομαδικό πνεύμα. 

 

 

 

 



8. Σκοπός και σύντομη Περιγραφή Τωρινής Θέσης Εργασίας  

Σκοπός και σύντομη Περιγραφή Θέσης Εργασίας 

Η αποτελεσματική υποστήριξη των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών και λειτουργιών 

του Ινστιτούτου, μέσω της διεκπεραίωσης μέρους ή του συνόλου αυτών. 

 

Κύρια καθήκοντα 

 Παρέχει διοικητική υποστήριξη στα θέματα σύνταξης, υποβολής και έγκρισης της ετήσιας 

έκθεσης πεπραγμένων, του απολογισμούκαι προϋπολογισμότου Ινστιτούτου. 

 Παρέχει διοικητική υποστήριξη στα θέματα που αφορούν στις υποβληθείσες προτάσεις 

χρηματοδότησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του Ινστιτούτου προς το 

Επιστημονικό Συμβούλιο και τις αρμόδιες μονάδες του Οργανισμού. 

 Υποστηρίζει διοικητικά τις διαδικασίες συμμετοχής των ερευνητών του Ινστιτούτου σε 

ερευνητικές ομάδες άλλων μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης καισυνεργασίας του Ινστιτούτου 

με ερευνητικά ιδρύματα ή άλλους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

 Υποστηρίζει τις διαδικασίες σύνταξης σχεδίωνκαι διεκπεραίωσηςτων συμφωνητικών 

συνεργασίας με αγροτικούς φορείς, επιχειρήσεις και παραγωγούς για την παροχή υπηρεσιών 

έρευνας και εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων. 

 Υποστηρίζει, σε διοικητικό επίπεδο, τις διαδικασίες για την υλοποίηση των ερευνητικών 

προγραμμάτων του Ινστιτούτου και κάλυψης των αναγκών του ερευνητικού και 

επιστημονικού προσωπικού για την απρόσκοπτη υλοποίηση των ερευνητικών και 

επιστημονικών δραστηριοτήτων τους.  

 Υποστηρίζει και εκτελεί της εργασίες για την έκδοση κάθε είδους βεβαίωσης που προκύπτει 

από τα τηρούμενα στο αρχείο του Ινστιτούτου στοιχεία, των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας του 

προσωπικού αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και των  βεβαιώσεων αποδοχών, 

βεβαιώσεων λήψης επιδομάτων, βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου και βεβαιώσεων 

διαφόρων μισθολογικών στοιχείων. 

 Παρέχει διοικητική υποστήριξη για τη σύνταξη, έγκριση και διεκπεραίωση των 

συμφωνητικώνσυνεργασίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών – σπουδαστών – 

εκπαιδευόμενων,  καθώς και των απασχολούμενων σε προγράμματα του ΟΑΕΔ. 

 Υποστηρίζει τις διοικητικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για χορήγηση διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), που προκύπτουν κατά την 

υλοποίηση των ερευνητικών έργων του Ινστιτούτου, στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. 

 Υποστηρίζει και διαχειρίζεται τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Ινστιτούτου σύμφωνα 

με τις οδηγίες του Διευθυντή του Ινστιτούτου. 

 Παρέχει διοικητική υποστήριξη σε θέματα προβολής του έργου του Ινστιτούτου. 

 Εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες  και υποστηρίζει τις διαδικασίεςσύνταξης και διαβίβασης 

των οδηγιών και των αποφάσεων του Διευθυντή του Ινστιτούτου. 

 Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Ινστιτούτουκαι τηρεί σχετικό αρχείο. 

 Προτείνει τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας  και αποτελεσματικότητας της διοικητικής 

και οικονομικής λειτουργίας του Ινστιτούτου. 

 Αναλαμβάνει κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Διευθυντή του 

Ινστιτούτου. 
 

Σχέσεις Συνεργασίας με Εσωτερικές Οργανικές Μονάδες 



Οργανική Μονάδα Σχέση Συνεργασίας 

 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής 

Έρευνας 

Διοικητική υποστήριξη σε θέματα: 

 Κατάρτισης προϋπολογισμού. 

 Ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και απολογισμός 

Ινστιτούτου. 

 Χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

 Κατάστασης προσωπικού που θα απασχοληθεί 

εκτός ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες. 

Γενική Διεύθυνση Διοικητικού - 

Οικονομικού 

Διοικητική υποστήριξη σε θέματα: 

 Κατάρτισης προϋπολογισμού. 

 Διαχείρισης διαδικασιών προμηθειών, ανάθεσης 

έργων και μελετών, συμβάσεων ερευνητικού 

έργου. 

 Αποδοχής  φοιτητών – σπουδαστών – 

εκπαιδευόμενων για πρακτική άσκηση, καθώς και 

απασχολούμενων σε προγράμματα του ΟΑΕΔ. 

 Κατάστασης προσωπικού που θα απασχοληθεί 

εκτός ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες. 

 

Σχέσεις Συνεργασίας με Εξωτερικούς Φορείς 

Φορέας Σχέση Συνεργασίας 

Επιθεώρηση Εργασίας 

Διοικητική υποστήριξη σε θέματα: 

 Ετήσιων Δηλώσεων στοιχείων προσωπικού. 

 Δηλώσεων υπερωριακής εργασίας. 

 Δηλώσεων λύσης εργασιακών σχέσεων 

(αποχωρήσεις – συνταξιοδοτήσεις). 

 Δηλώσεων Γιατρού Εργασίας & Τεχνικού 

Ασφαλείας. 

ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΟΑΕΔ, Επιχειρήσεις 

Διοικητική υποστήριξη σε θέματα: 

 Συμφωνητικά συνεργασίας για πρακτική άσκηση 

φοιτητών – σπουδαστών – εκπαιδευόμενων και 

προγράμματα μαθητείας. 

Αγροτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, 

Παραγωγοί 

Διοικητική υποστήριξη σε θέματα: 

 Σύνταξης, έγκρισης και διεκπεραίωσης 

Συμφωνητικών συνεργασίας για παροχή 

ερευνητικών υπηρεσιών, εργαστηριακών ελέγχων 

και δοκιμών. 

 

 


