ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της Γεωργίας Μπέλλου
Είναι Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων του ΕΑΠ.
Από το 1995 παρέχει εκπαιδευτικό έργο στο ΤΕΙ Παρ. Πάτρας σαν Εργαστηριακός
Συνεργάτης και σαν Πανεπιστημιακός Υπότροφος (από το 2014) με αντικείμενα:
Ηλεκτρικές Μηχανές Ι & ΙΙ, (1995Β-2015Β), Κινητήριες Μηχανές (1998Β), Οργάνωση
Παραγωγής (1995Β-1996Α), Ηλεκτρονικά Ισχύος & Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
(2005Β-2011Α), Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές (2015Α),
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
(2015Β) και επιβλέπει πτυχιακές εργασίες.
Κατά το διάστημα 1985-1990 παρείχε διδακτικό και ερευνητικό έργο σαν Ειδικός
Μεταπτυχιακός Υπότροφος, στο Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής
Ενέργειας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Πατρών. Είχε συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση
(Ηλεκτρικές Μηχανές Ι,ΙΙ και Ηλεκτρονικά Ισχύος), σε 2 ερευνητικά προγράμματα, 1
δημοσίευση και 2 διπλωματικές εργασίες.
Εκπαιδευτικό έργο παρείχε επίσης το διάστημα 1994-1998 σαν ωρομίσθιος
εκπαιδευτικός στο ΙΕΚ Πατρών με αντικείμενα Χρήση Η/Υ και Ηλεκτρικές Μετρήσεις
και σαν εισηγητής σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης του ΕΛΚΕΠΑ το
διάστημα 1987-1996.
Από το 1984 είναι ελεύθερος επαγγελματίας με δραστηριότητα και έργα (την
τελευταία δεκαετία) στα αντικείμενα:
 Μελέτη/επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων (μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης
κατηγορίας 9), αδειοδότηση δραστηριοτήτων (12 ολοκληρωμένα βιομηχανικά
έργα με συνεχή υποστήριξη 3 επιχειρήσεων από αυτές).
 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (μελετητικό πτυχίο Α’
τάξης κατηγορίας 27, με 6 ολοκληρωμένα έργα με συνεχή υποστήριξη).
 Τεχνοοικονομική υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
/οργανισμών, σχεδιασμός και υλοποίηση επενδυτικών έργων ή/και ένταξή τους
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (7 επιχειρήσεις/12 ολοκληρωμένα
έργα).
 Τεχνικός Ασφάλειας-Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (4 ολοκληρωμένα έργα
με συνεχή υποστήριξη).
Από το 1998 έχει συμμετάσχει σε 7 ευρωπαϊκά προγράμματα/έργα περιφερειακής
και εθνικής εμβέλειας. Είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων
Αξιολογητών (ΕΜΠΑ 2014) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
συμμετείχε ως αξιολογητής σε πρόγραμμα της εταιρείας Διαχειριστική Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων νήσων και σαν αξιολογητής στην
κατηγορία των ειδικών επενδύσεων του Ν. 1892/90 και 2601/98.
Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια και συνέδρια (και ως εισηγητής) και στη συγγραφή
δύο βιβλίων.
Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων/Δυτ. Ελλάδας (2004-06, 2006-09).

