
Ο Σύλλογος Πληροφορικής της Πολωνίας 

τιμά τον Γιώργο Μητακίδη 

Ο Σύλλογος Πληροφορικ11ς της Πολωνίας (tl1e Polish Infonnation P1Όcessing Society) θα 
τιμήσει τον καθηγητή Γιώργο Μητακίδη με το «Βραβείο Αναγνώρισης» του Συλλόγου. Ο 
κ. Μητακίδης είναι Διευθυντής Βασικών Τεχνολογιών και Υποδομών στη Γενική 
Διεύθυνση Κοινωνία των Πληροφοριών, στην Ευρωπαϊκ11 Επιτροπή. 

Η διάκριση αυτή απονέμεται στον κ. Μητακίδη σαν αναγνώριση της προσφοράς του για 
την ανάπτυξη του κλάδου της Πληροφορικής της Πολωνίας και ειδικότερα για τις 
προσπάθειές του στην ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στην ακαδημαϊκ11 και βιομηχανική 
κοινότητα Πληροφορικής της Πολωνίας με τις αντίστοιχες κοινότητες των Κρατών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Σύλλογος Πληροφορικής της Πολωνίας βραβεύει κάθε χρόνο δύο προσωπικότητες για 
την προσφορά τους, μία από την Πολωνία και μία από το εξωτερικό. Φέτος, εκτός του κ. 
Μητακίδη, ο Πολωνός αντιπρόσωπος που θα τιμηθεί είναι η κυρία Malgoι-zata 
Kozlo,vska, μέλος του Πολωνικού Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικής Έρευνας. 

Η απονομή θα γίνει την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου στο παλάτι Staszic της Βαρσοβίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και άλλες χώρες έχουν 11δη απονείμει παρόμοιες τιμητικές 
διακρίσεις στον κ. Μητακίδη. Ειδικότερα στην περιοχ11 της Ανατολικής Ευρώπης, 
αντίστοιχες διακρίσεις του έχουν απονεμηθεί από την Ρωσική Ακαδημία Φυσικών 
Επιστημών και τις Ακαδημίες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. 



Γιώργος Μητακίδης 

Ο Δρ Γιώργος Μητακίδης γενν11θηκε στην Θεσσαλονίκη το 

1945 και έλαβε το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και το διδακτορικό δίπλωμα στη 
Μαθηματική Λογική από το Πανεπιστήμιο του Coωell, 
Η.Π.Α. , το 1971. Στη συνέχεια και έως το 1978 ακολούθησε 
ακαδημαϊκι'1 σταδιοδρομία στις Η.Π.Α., στο Μ.Ι.Τ., στο 

Πανεπιστήμιο του Coιηell και στο Πανεπιστήμιο του 

Rochestel". Το 1978 επέστρεψε στην Ελλάδα ως τακτικός 
καθηγητής στην Έδρα Λογικ11ς του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Δημοσίευσε μεγάλο αριθμό άρθρων και βιβλίων στη 
Μαθηματική Λογική, την Πληροφορικ11 και την στρατηγική κατεύθυνση της Έρευνας και 
των Επιστημcον. Είναι επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Newcastle upon Tyne και 
του Πολυτεχνείου του Βουκουρεστίου και επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της 
Μόσχας. Είναι επίτιμο μέλος της Ακαδημίας της Ρουμανίας και της Ρωσικής Ακαδημίας 
Φυσικών Επιστημών και του απενεμi1Θη το επίτιμο μετάλλιο "Mat"in D.-inov" από την 
Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας. 

Μεταξύ 1984 και 1987 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της διαχειριστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
ESPRIT και της Επιστημονικής Επιτροm1ς του ΝΑ ΤΟ. Από το 1988 μέχρι το 1993 
διηύθυνε το τμi1μα Βασικής Έρευνας και Επιστημονικών Επαφών στις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπ11ς. Το 1993 ανέλαβε διευθυντής του 
Προγράμματος ESPRIT, μέχρι την ολοκλήρωσή του, το 1998. 

Από το 1999 έως σήμερα διατελεί διευθυντ11ς Βασικών Τεχνολογιών και Υποδομών στο 
Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας προϋπολογισμού 4 δις 
Ευρώ, στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία, εκτός από τη 
χρηματοδότηση και το συντονισμό Έρευνας και Ανάπτυξης στις τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, είναι αρμόδια και για νομοθετικά και ρυθμιστικά Θέματα 

που άπτονται της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Τηλεπικοινωνιών. 

Ο Γ. Μητακίδης συμμετέχει ενεργά στη προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στην 

Ευρωπαϊκ11 Ένωση και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι ο πρωτεργάτης της 
υπογραφής ερευνητικών συμφωνιών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ 
(συμπεριλαμβανομένης της έναρξης του Woι·Id Wide Web Cοηsοιiίuιη, W3C, και της 
κοιν11ς πρωτοβουλίας σε θέματα ασφάλειας λειτουργίας και αξιοπιστίας συστημάτων). 
Προώθησε ερευνητικές συνεργασίες με τ11ν Ιαπωνία, την Κίνα, τ11 Ρωσία και τις χώρες τ11ς 
Λατινικ11ς Αμερικής και ιδιαίτερα με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικι'1ς Ευρώπης, 

τις χώρες των Βαλκανίων και της Μεσογείου. 

Τηλέφωνο: +32 2 2968076 
ΦΑΞ: +32 2 2968363 

Ηλεκτρονικ11 διεύθυνση: geoι·ge.n1etakicles@cec.eιι.int 


