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ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων, Σχεδιαστής 
Ιστοσελίδων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

2004–Σήμερα Ειδικός ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε., Αιγάλεω (Ελλάδα) 

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και διαχειριστή των πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου. 
Εγκατάσταση και συντήριση VMware Cluster, virtual και physical servers, επίβλεψη ορθής λειτουργίας 
συστημάτων και δικτυακού εξοπλισμού και τηλεπικοινωνίών. Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών 
ασφαλείας. Διαχείριση αιτημάτων τεχνικής εξυπηρέτησης.

2014–Σήμερα Καθηγητής Πανεπιστημιακού φροντιστηρίου
Ψούνης Υπηρεσίες Εκπάιδευσης 

Διδάσκω την θεματική ενότητα "ΠΛΗ23: Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία" είναι θεματική του 4ου 

έτους. 

Ανάπτυξη  

Τηλεματική: Παρουσιάζεται η δομή και ο τρόπος διαχείρισης της πληροφορίας, οι βασικές αρχές 
σχεδίασης των δικτύων Τηλεματικής. Επίσης παρουσιάζονται οι βασικές αρχές κυψελοειδών δικτυών, 
και αναλύεται η αρχιτεκτονική του συστήματος GSM. Παρουσιάζονται σύγχρονα πρωτόκολλα του 
Διαδικτύου και των Τηλεπικοινωνιών, και μελετάται η λειτουργία δικτύωσης των Η/Υ βασιζόμενη στο 
πρωτόκολλο IP.

Εισαγωγή στην τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού: Παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας και 
σύνθεσης μεθόδων πρωτοκόλλου HTTP. Δημιουργία ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας HTML και CSS, 
κατασκευή δυναμικών εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού εισάγοντας σενάρια από την πλευρά του 
πελάτη (JavaScript) και από την πλευρά του εξυπηρετητή (PHP) σε HTML κώδικα, και χρήση Βάσεων 
Δεδομένων MySQL. Σχεδίαση περιγραφής δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό με XML, 
μετασχηματισμόςτους με χρήση XSL. Μέτρηση και αξιολόγηση της απόδοση του Internet και του 
Παγκόσμιου Ιστού, ανάλυση των τεχνικών προσωρινής αποθήκευσης (caching) και διαμεσολάβησης 
(proxy) στον Παγκόσμιο Ιστό.

Υπολογιστές και κοινωνία: Επεξήγηση μηχανισμών αναζήτησης και ασφάλειας στον Παγκόσμιο 
Ιστό, συζήτηση αυξανόμενης και διαφοροποιούμενης κοινωνικής επίδρασης των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

2009–Σήμερα Σχεδιαστής Ιστοσελίδων
Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδων με χρηση CMS εργαλείων όπως Joomla, Wordpress και 
Drupal. Σχεδιασμός και κατασκευή web εφαρμογών με χρηση HTML5, PHP, CSS, και Javascript.

Samples
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▪ dtwise  .com      

▪ opallios.gr      

▪ ionianbreeze.gr      

▪ airticketpoint.gr      

▪ certus-project.eu      

▪ effdev.com      

▪ maridakisgr.com      

▪ kll.gr      

▪ testaro.gr      

2003–2004 Τεχνικός Δικτύων και Η/Υ
ORASOFT, Μενίδι (Ελλάδα) 

Διαχειριστής εγκαταστάσεων πληροφοριακών συστημάτων πελάτων της εταιρείας, και υλοποίηση 
νέων έργων πληροφορικής συστημάτων Singular ERP.

2000–2003 Υπάλληλος εξυπηρέτισης πελατών
ΟΜΕΣΟΝ, Κάτω Πατήσια (Ελλάδα) 

Απασχολήθηκα στο τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης οφείλών, όπου σε την εταιρεία VODAFONE 
είχα αναλάβει την συμφωνία υπολοίπων major account πελατών του συνεργάτη.

1996–1997 Υπέυθυνος Διαχείρισης Εταιρικών Καρτών
IDEAL PROMOTION S.A., Καλλιθέα (Ελλάδα) 

Η εταιρεία σε συνεργασία με την “CITIBANK” είχε αναλάβει ένα μέρος εργασιών του τμήματος 
Marketing του συνεργάτη με αρμοδιότητα την προώθηση πιστωτικών καρτών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

2008–2013 ΠΛηροφορική
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα (Ελλάδα) 

Η διάρθρωση του προγράμματος 

1ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 10 Εισαγωγή στην Πληροφορική  

ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού  

ΠΛΗ 12Μαθηματικά για Πληροφορική Ι  

2ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική  

ΠΛΗ 21 Ψηφιακά Συστήματα  

ΠΛΗ 22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ  

3ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 24 Σχεδιασμός Λογισμικού  

ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ  

ΠΛΗ 31 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές  
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4ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία  

ΠΛΗ 36 Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες  

ΠΛΗ 42 Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού  

2001–2003 Τεχνικός Δικτύων
ΙΙΕΚ Όμηρος, Αθήνα (Ελλάδα) 

1994–1996 Απόφοιτος Γενικού Λυκείου
3ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου, Νέο Ηράκλειο (Ελλάδα) 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

Μητρική(ές) γλώσσα(ες) ελληνικά

Λοιπές γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ

Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική έκφραση

αγγλικά B2 B2 B2 B2 C1

University of Cambridge - First Certificate in English 
 University of Michigan - ECCE 

Επίπεδα: Α1 και A2: Βασικός χρήστης - Β1 και B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1 και C2: Έμπειρος χρήστης
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες 

Επικοινωνιακές δεξιότητες Ομαδικό πνεύμα, μεταδοτικότητα και καλή ικανότητα προσαρμογής σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, 
χάρη στην επαγγελματική μου εμπειρία στο εξωτερικό. Αρκετά καλές επικοινωνιακές δεξιότητες που 
αποκτήθηκαν μέσα από την εμπειρία μου συμμετοχής σε μεγάλα έργα Πληροφορικής στο εξωτερικό.

Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Αποτελεσματική Τηλεφωνική Επικοινωνία– Διαπραγμάτευση» 
της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων « Ευρωπαϊκός ΕπιχειρησιακόςΌμιλος » (ΕΕΟ GROUP Α.Ε. ) 
του ομίλου εκπαίδευσης «ΑΚΜΗ».

Οργανωτικές / διαχειριστικές 
δεξιότητες

Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση έργων πληροφορικής σε εργοστάσια του Ομίλου 
Γιούλα στο εξωτερικό όπως:

▪ Σχεδιασμός και εγκατασταση computer room (Fire systems, Cabling, UPS, Access control).

▪ Ανάλυση, σχεδιασμός και εγκατάσταση Hardware.

▪ Υλοποίηση virtualization VMware.

▪ Εγκατάσταση και διαχείριση storage και backup συστημάτων.

▪ Ανάλυση, εγκατασταση και διαχείριση windows servers (active directory κτλ).

▪ Εφαρμογή υπηρεσιών ασφαλείας (Cisco ACS, Cisco AZA, Websense, Brightmail, Endpoint).

▪ Διαχείριση συστημάτων τηλεπικοινωνιών (PBX, Cisco Routers)

▪ Εγκατάσταση, συντήριση και επέκταση λογισμικού πακέτου ERP.

▪ Δημιουργία εγχειριδίων χρήσης.

▪ Eκπαίδευσης τοπικής ομάδας στα συστήματα του ομίλου. 
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Επαγγελματικές δεξιότητες Εμπειρία από μικρά εώς και μεγάλα έργα πληροφορικής, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με 
διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες.

Ψηφιακή δεξιότητα ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επεξεργασία 
δεδομένων

Επικοινωνία
Δημιουργία 

Περιεχομένου
Ασφάλεια

Επίλυση 
προβλημάτων

Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης

Ψηφιακές δεξιότητες - Πίνακας αυτοαξιολόγησης 

Ειδικές Γνώσεις: VMWARE (ESXi cluster, Vshpere), Citrix, Terminal services, Active Directory, 
Websense WSG, Tivoli-TSM, JDEdwards One world, Lotus Domino Mail System, iSeries (AS400), 
Clientaccess, Storage V7000, Cisco PIX and AZA technologies, Joomla, Drupal, Wordpress.

Λειτουργικά Συστήματα : Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/8/10, Windows 2000 Server, 
Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 server,Windows 2012 server R2, 
System i (AS/400), HyperV, ESXi (VMWare).

Γλώσσες Προγραμματισμού: PHP, HTML, CSS, Javascript, Jquery.

Βάσεις Δεδομένων: MS SQL, MySQL, Oracle, DB2, MS Access.

Δίκτυα:TCP/IP, Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Δικτύων.

Εφαρμογές Γραφείου : MS Office, Adobe Photoshop, Dreamweaver, κ.α.

Δίπλωμα οδήγησης A, B

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Αναφορές Αριστείο του τμήματος πληροφορικής στο ΙΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ για το διάστημα 2001-2003.

Συμμετοχή σε έργα ▪ Συμμετοχή στο έργο της εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα ΑΕΒΕ» στη δημιουργία νέου 
υποκαταστήματος στη Ρουμανία, στους εξής τομείς: διαχείριση και εγκατάσταση Domino Server, 
εγκατάσταση Tivoli Back up System, σχεδιασμό και υλοποίηση νέου Domain με τρία virtual LANs, 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση φάρμας terminal servers με Citrix Metaframe για 
πρόσβασηστο ERP , εγκατάσταση και ανάπτυξη του ERP JDEDWARDS ONEWORLD. 
Παραμετροποίηση VPN και security μέσο Cisco PIX 515 firewall μεταξύ των τριών site του Γκρουπ. 
Εκπαίδευση των τοπικών administrator στα συστήματα της εν λόγω εταιρείας.

▪ Συμμετοχή στο έργο της εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα ΑΕΒΕ» στη αναβάθμιση και τη 
μεταφορά δεδομένωντου κεντρικού συστήματος «iSeries 820» σε «i5 550». Αλλαγές και 
παραμετροποίηση του VPN προκειμένου να συνδεθεί με το κεντρικό site άλλη μία εταιρεία του 
Ομίλου.

▪ Συμμετοχή στο έργο της εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα ΑΕΒΕ» στο σχεδιασμό και 
υλοποίηση Computer Room και της καλωδιακής εγκατάστασης, εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση νέων server (DNS, WINS,Print Servers, Domino, File server, TSM Server, 
κ.τ.λ.), εγκατάσταση additional domain controller βασισμένο στο site της Σόφιας για την νέα 
εταιρεία, δημιουργία Secure VPN ανάμεσα των κεντρικών γραφείων στην Αθήνα και των 
υπολοίπων 6 site του Ομίλου .

▪ Συμμετοχή στο έργο της εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα ΑΕΒΕ» στην εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση νέων Blade Centre για το νέο εργοστάσιο του ομίλου. 

▪ Συμμετοχή σε έργο ενοποίησης τηλεφωνικών κέντρων του ομίλου «Γιούλα» με σκοπό 
αναβάθμισης υπηρεσιών, δημιουργία ιδιωτικού δικτύου τηλεφωνίας των εργοστασίων και 
συγκεκριμένα υλοποίηση τεχνολογίας VOIP.

▪ Συμμετοχή σε έργο αναβάθμισης υφιστάμενων συστημάτων σε νέο Blade center με migration από 
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Physical σε virtual με χρήση τεχνολογιών της VMWARE (ESXi). Αναβάθμιση Lotus Domino Server 
σε Version 8, αναβάθμιση backup συστήματος TSM σε version 6. Συμμετοχή στο ProjectBI 
Cognos.

▪ Συμμετοχή στο έργο της εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα ΑΕΒΕ» στη αναβάθμιση και τη 
μεταφορά δεδομένωντου κεντρικού συστήματος Υποκαταστήματος «iSeries 810» σε «SYSTEM i 
520».

▪ Συμμετοχή στο έργο p2v migration όλων των συστημάτων στον όμιλο, migration των Mail server σε 
Lotus Domino Server 9, των υφιστάμενων VMware cluster σε έκδοση 5.5
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1i3O24HmqNxFmPIqxnccHpSyp+6PNbKFzVaKxg3C/I3HWuYvoeHIFdVeDj6Vh3agq3HWlaw2jxzx
hZ/Z725ZVIWQbx6c+1dD4WlSbwvZBXZ2jDI2852kHp9KyPiGSt3CnIVhkn3ArU8IQiHwzDkHMkjk
Fl25+Yjg9xXp0HeCZ5lVe+zVfPp+lRMWPuPrUsoJAx0zzUZUY7etbGQ2NsgY6Yqwhx0PPvVZCAOD
9cVMvI5FIRneJ4zc+Gb7KHMahwPTBHNcrqVk0WoLbxo2Lhl8s56g4P6Z/Wu5vYxcaXeQZOZYHX9D
/Ws61Q6pceCZGjRUe1XBHcxuY2J9/wB2PzrKu+XU0pxUj1Oy8nSbO3hmcRpDGAxJp58YaPAcmdwp
6sIyR+lQeILOSazS6WFnSNslVGd3XtXB3Ot6jDYrL/ZSm3eRkCbBuUgZzt64PuK82nFN6nfG56tY
a3Y343QTBvUYxVy6vYYYC8jgAeteX2V5dWM0ZaOHJVXbyXDAZ7HHQj0rpdUuGh0n7QMOZPuox6fW
tLpOxrYXU/E9jAwVhIxPQImaw5vEVldHYPMTKk7nXbtx61k3d3qkEJuYkjllSRY2iwdwByd2NvIG
KZb6pqN7NDDeQRyC4j34hO8R+zcDB/PrVNK1ydTA8fp5+nW95H8yibII7hhx/KtPw9YPp/h+1hkJ
3Onmn0Cv8wH61o+LNKQeHp7eMKu2Lcg91+aqelXLXmi2cgKljEFJHYgYI/pW+Hd0kcdZWbuWHXjn
PHFQuCOgqckBhk9O1RMeDg7v611nMV0bb6AfSpQ/I78ZxVVW6ewqVHOQCMgjNAi2pDeuMcis7wru
/s/wqcg/Ybu8tJUxyrEq2D7Yb881cUjg8/SuYNz9i8dTFSUjby5dqn5QeMnHTPFZ143gy6btI+jL
IK9qI5MEYxisW98J2kl158E5iYnP3c/rSW2rqmACAGwQQeo/zilvtV22zL5ijPUg9q8yCsz1IRur
lM6BaSXC24maWXO4jPAqz4gtVito02hkUYI9KyV8W6foshjkmUo75ade2f6f/Wqxq/iPS2tcyXUf
zAYw4O76U+STdy7q4yPRYLqDzoSGI4JB5pbfSorcsfLUsvPTFVdN1e1JNzDcJGzOAqE43Cty7vlk
j38EkdzTs7WZW+xxvi6cW2nSTEAqiMNv1BrF0+2jsdJs7aIllSFSX/vFgGP6k1Y8dT50G5wxG5lA
I9c0g+WJFHAVFXA9AMV14aOh52JlrYQkDpzUJJzjpUjH+8eO1RMeCciuo5SkhxyenSpVbJODwKpq
5JwcfSplYHHbFAi2snAI/I1y3iVfK160uAdomiZGPuP/ANddGregyfpWR4ntftOjPcIP3tq29SOw
70mrqwzufDGpQ6jbpC4IcAFRuHGB0/lWR48XUE1GwtIpQsV4cId20ZBHB/E1xej629iWBYIGAdWx
yf8AOK6TxJqn9rPp00b73gdX2D+EjOefriuJU7SO2NS8NCtHoF/Oqwuh8wjBJPGfb1HAq7c+BZdk
sst1G/l4VVwRt70NqWr6axe2m3gkbYgm4/nVmTxTrrW4EsY2sokb5OnXOfwH6VSbNrUnbQxdQ03U
IdJubiHKJB+8LM23AB7A9a9A0RpX8NW91eN87oHweMDFee65f3Nzp7RzSiR3Zt5Xp0yB7fStRfEr
roVtY5/eoBHuzxgAZP64FKUXJIz54qWiK/iu9/tK8srCFd0Uk4wQfvYOSa13Kl2HTqBXJ6RdQX3i
JpnnVfs8ZWBGbGWJ5wDXUMxUnJ56YrppR5YnHUlzSuIxx36VCxzk4xTmbjioZD3z+FakGcHxjpjP
brUofAyxAHqTgfia56XW35EEIUdmk6n8BVCe5nuWzPKX/wBnPH5dKRFzfuvEEcJZLRPtDj+JjhAf
6/hWaLm/1i7t7GS4cieQIFHC8n0H9az84H4cVLb3UlldW15EMyW8qygeuDnFTLZ2GnrqdJ498Jjw
zfg2ZZ7aAKrOeTvHXP45rnLTVmtmjYqDuIDseoNe3XU2n+KbD7fBsuLO8AZgf4HxypHYg15rrngO
e2lluNMJdRn902Ofoa5KNS/uT3R1Sp6XjsXdI1CJppJ5SPLxyQ2TwOcD1OD+ddTqWqafbWFoyAJN
vP7tO3Hf8D+ZryCGLyLlEuZJrGUc7m5Un6VZYsB5smsq20fLhSSTnvn/ADxWns4tlRqyirGlq1zF
BcSCEF1dcKG6qeMfieayXknmRLdAHmlYKqheR6fljNLZ2N1qty0OnQSXTngzScAE9Tk/WvQfD3hG
LTSjv+9vX6yHsPRR/Wic400TGMpyPPNa0k6VNBA7Fmki3tn1zg4p1jr+oWJC+c08A48qY7sfQnkV
d8YXsV54ikS3YNFbJ5IYchiDlse2TXOt1zW1NtxTZhNWk7HaW3iawudqyeZbSHjbIcrn2YVorIsv
zRSJIOvyNu/UV5wenNOR2jYNG7ow6FWIrQkt9KUEjvTM5pwqSbDqXGRxjHvTc4HSlyaYi/o/iDUv
Dtw01hOPLc5khk5R/qOx967iy+I+kXCKuoWk9m4AyUXzEz7Ec15ucd+Ka0fOQc/pWc6MJ7o1hWlD
Znqk154T1pNy6rp7n0uWEZ/J8VCuieF1IkebRRg53faY+fwJry1l9cH681FtVeij8qn6ulszX6xf
dHsra54X0lQG1WzwOdlt+8J9htBH61ymv/EN7u2ez0aB7WJxh7mTAkYcjAAyF+uc1wwPoPrxQc45
NEaEVq9RSxEnotAGAMCkI4ozRnNbmI0U7FJSjmgRMvWnDpRRSEH8VPNFFAhrdKbniiimAhprdKKK
CkNJ4pnpRRQAUvaiigBO1FFFAH//2Q==      preferred_job ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων, Σχεδιαστής Ιστοσελίδων     true  21390 Ειδικός ηλεκτρονικών υπολογιστών <p>Σχεδιασμός, εγκατάσταση και διαχειριστή των πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου. Εγκατάσταση και συντήριση VMware Cluster, virtual και physical servers, επίβλεψη ορθής λειτουργίας συστημάτων και δικτυακού εξοπλισμού και τηλεπικοινωνίών. Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας. Διαχείριση αιτημάτων τεχνικής εξυπηρέτησης.</p>  ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.    Αιγάλεω  EL Ελλάδα    true  Καθηγητής Πανεπιστημιακού φροντιστηρίου <p>Διδάσκω την θεματική ενότητα &#34;ΠΛΗ23: Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία&#34; είναι θεματική του 4<sup>ου </sup>έτους. </p><p><u><strong>Ανάπτυξη</strong></u></p><p class="MsoNormal"><strong>Τηλεματική:</strong> Παρουσιάζεται η δομή και ο τρόπος διαχείρισης της πληροφορίας, οι βασικές αρχές σχεδίασης των δικτύων Τηλεματικής. Επίσης παρουσιάζονται οι βασικές αρχές κυψελοειδών δικτυών, και αναλύεται η αρχιτεκτονική του συστήματος GSM. Παρουσιάζονται σύγχρονα πρωτόκολλα του Διαδικτύου και των Τηλεπικοινωνιών, και μελετάται η λειτουργία δικτύωσης των Η/Υ βασιζόμενη στο πρωτόκολλο IP.</p><p class="MsoNormal"><strong>Εισαγωγή στην τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού:</strong> Παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας και σύνθεσης μεθόδων πρωτοκόλλου HTTP. Δημιουργία ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας HTML και CSS, κατασκευή δυναμικών εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού εισάγοντας σενάρια από την πλευρά του πελάτη (JavaScript) και από την πλευρά του εξυπηρετητή (PHP) σε HTML κώδικα, και χρήση Βάσεων Δεδομένων MySQL. Σχεδίαση περιγραφής δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό με XML, μετασχηματισμόςτους με χρήση XSL. Μέτρηση και αξιολόγηση της απόδοση του Internet και του Παγκόσμιου Ιστού, ανάλυση των τεχνικών προσωρινής αποθήκευσης (caching) και διαμεσολάβησης (proxy) στον Παγκόσμιο Ιστό.</p><p class="MsoNormal"><strong>Υπολογιστές και κοινωνία:</strong> Επεξήγηση μηχανισμών αναζήτησης και ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό, συζήτηση αυξανόμενης και διαφοροποιούμενης κοινωνικής επίδρασης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.</p><p><br /></p><p><sup></sup></p>  Ψούνης Υπηρεσίες Εκπάιδευσης    true  Σχεδιαστής Ιστοσελίδων <p>Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδων με χρηση CMS εργαλείων όπως Joomla, Wordpress και Drupal. Σχεδιασμός και κατασκευή web εφαρμογών με χρηση HTML5, PHP, CSS, και Javascript.</p><p><strong>Samples</strong></p><ul><li><a href="http://www.dtwise.com/" target="_blank" rel="nofollow">dtwise.com</a></li><li><a href="http://www.opallios.gr" target="_blank" rel="nofollow">opallios.gr</a></li><li><a href="http://www.ionianbreeze.gr" target="_blank" rel="nofollow">ionianbreeze.gr</a></li><li><a href="http://www.airticketpoint.gr" target="_blank" rel="nofollow">airticketpoint.gr</a></li><li><a href="http://www.certus-project.eu" target="_blank" rel="nofollow">certus-project.eu</a></li><li><a href="http://www.effdev.com" target="_blank" rel="nofollow">effdev.com</a></li><li><a href="http://www.maridakisgr.com/" target="_blank" rel="nofollow">maridakisgr.com</a></li><li><a href="http://www.kll.gr" target="_blank" rel="nofollow">kll.gr</a></li><li><a href="http://www.testaro.gr" target="_blank" rel="nofollow">testaro.gr</a></li></ul>     false  Τεχνικός Δικτύων και Η/Υ <p>Διαχειριστής εγκαταστάσεων πληροφοριακών συστημάτων πελάτων της εταιρείας, και υλοποίηση νέων έργων πληροφορικής συστημάτων Singular ERP.</p>  ORASOFT    Μενίδι  EL Ελλάδα     false  Υπάλληλος εξυπηρέτισης πελατών <p>Απασχολήθηκα στο τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης οφείλών, όπου σε την εταιρεία VODAFONE είχα αναλάβει την συμφωνία υπολοίπων major account πελατών του συνεργάτη.</p>  ΟΜΕΣΟΝ    Κάτω Πατήσια  EL Ελλάδα     false  Υπέυθυνος Διαχείρισης Εταιρικών Καρτών <p>Η εταιρεία σε συνεργασία με την “CITIBANK” είχε αναλάβει ένα μέρος εργασιών του τμήματος Marketing του συνεργάτη με αρμοδιότητα την προώθηση πιστωτικών καρτών.</p>  IDEAL PROMOTION S.A.    Καλλιθέα  EL Ελλάδα      false ΠΛηροφορική <p><em><br /></em></p><p><em>Η διάρθρωση του προγράμματος  </em></p><p><strong>1ο έτος σπουδών</strong><br /></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;772" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 10 Εισαγωγή στην Πληροφορική</a></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;773" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού</a></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;774" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 12Μαθηματικά για Πληροφορική Ι</a></p><p><strong><br />2ο έτος σπουδών</strong></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;775" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική</a></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;776" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 21 Ψηφιακά Συστήματα</a></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;777" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ</a></p><p><strong><br />3ο έτος σπουδών</strong></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;778" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 24 Σχεδιασμός Λογισμικού</a></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;779" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ</a></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;780" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 31 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές</a></p><p><strong><br />4ο έτος σπουδών</strong></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;781" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία</a></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;783" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 36 Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες</a></p><p><a href="http://www.eap.gr/view.php?artid&#61;786" target="_blank" rel="nofollow">ΠΛΗ 42 Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού</a></p>  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο    Πάτρα  EL Ελλάδα     false Τεχνικός Δικτύων  ΙΙΕΚ Όμηρος    Αθήνα  EL Ελλάδα     false Απόφοιτος Γενικού Λυκείου  3ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου    Νέο Ηράκλειο  EL Ελλάδα      el ελληνικά    en αγγλικά  B2 B2 B2 B2 C1   University of Cambridge - First Certificate in English  University of Michigan - ECCE  <p>Ομαδικό πνεύμα, μεταδοτικότητα και καλή ικανότητα προσαρμογής σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, χάρη στην επαγγελματική μου εμπειρία στο εξωτερικό. Αρκετά καλές επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσα από την εμπειρία μου συμμετοχής σε μεγάλα έργα Πληροφορικής στο εξωτερικό.</p><p>Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Αποτελεσματική Τηλεφωνική Επικοινωνία– Διαπραγμάτευση» της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων « Ευρωπαϊκός ΕπιχειρησιακόςΌμιλος » (ΕΕΟ GROUP Α.Ε. ) του ομίλου εκπαίδευσης «ΑΚΜΗ».</p><p><br /></p>  <p>Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση έργων πληροφορικής σε εργοστάσια του Ομίλου Γιούλα στο εξωτερικό όπως:</p><p><br /></p><ul><li>Σχεδιασμός και εγκατασταση computer room (Fire systems, Cabling, UPS, Access control).</li><li>Ανάλυση, σχεδιασμός και εγκατάσταση Hardware.</li><li>Υλοποίηση virtualization VMware.</li><li>Εγκατάσταση και διαχείριση storage και backup συστημάτων.</li><li>Ανάλυση, εγκατασταση και διαχείριση windows servers (active directory κτλ).</li><li>Εφαρμογή υπηρεσιών ασφαλείας (Cisco ACS, Cisco AZA, Websense, Brightmail, Endpoint).</li><li>Διαχείριση συστημάτων τηλεπικοινωνιών (PBX, Cisco Routers)</li><li>Εγκατάσταση, συντήριση και επέκταση λογισμικού πακέτου ERP.</li><li>Δημιουργία εγχειριδίων χρήσης.</li><li>Eκπαίδευσης τοπικής ομάδας στα συστήματα του ομίλου. </li></ul>  <p>Εμπειρία από μικρά εώς και μεγάλα έργα πληροφορικής, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες.</p>  <p><strong>Ειδικές Γνώσεις:</strong> VMWARE (ESXi cluster, Vshpere), Citrix, Terminal services, Active Directory, Websense WSG, Tivoli-TSM, JDEdwards One world, Lotus Domino Mail System, iSeries (AS400), Clientaccess, Storage V7000, Cisco PIX and AZA technologies, Joomla, Drupal, Wordpress.</p><p><strong>Λειτουργικά</strong><strong> Συστήματα</strong> : Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/8/10, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 server,Windows 2012 server R2, System i (AS/400), HyperV, ESXi (VMWare).</p><p><strong></strong></p><p><strong>Γλώσσες</strong><strong> Προγραμματισμού</strong>: PHP, HTML, CSS, Javascript, Jquery.</p><p> </p><p><strong>Βάσεις</strong><strong> Δεδομένων</strong>: MS SQL, MySQL, Oracle, DB2, MS Access.</p><p><strong>Δίκτυα</strong>:TCP/IP, Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Δικτύων.</p><p><strong>Εφαρμογές</strong><strong> Γραφείου</strong> : MS Office, Adobe Photoshop, Dreamweaver, κ.α.</p>  C C C C C   A B    citations Αναφορές <p>Αριστείο του τμήματος πληροφορικής στο ΙΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ για το διάστημα 2001-2003.</p>   Συμμετοχή σε έργα <ul><li>Συμμετοχή στο έργο της εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα ΑΕΒΕ» στη δημιουργία νέου υποκαταστήματος στη Ρουμανία, στους εξής τομείς: διαχείριση και εγκατάσταση Domino Server, εγκατάσταση Tivoli Back up System, σχεδιασμό και υλοποίηση νέου Domain με τρία virtual LANs, εγκατάσταση και παραμετροποίηση φάρμας terminal servers με Citrix Metaframe για πρόσβασηστο ERP , εγκατάσταση και ανάπτυξη του ERP JDEDWARDS ONEWORLD. Παραμετροποίηση VPN και security μέσο Cisco PIX 515 firewall μεταξύ των τριών site του Γκρουπ. Εκπαίδευση των τοπικών administrator στα συστήματα της εν λόγω εταιρείας.</li></ul><ul><li>Συμμετοχή στο έργο της εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα ΑΕΒΕ» στη αναβάθμιση και τη μεταφορά δεδομένωντου κεντρικού συστήματος «iSeries 820» σε «i5 550». Αλλαγές και παραμετροποίηση του VPN προκειμένου να συνδεθεί με το κεντρικό site άλλη μία εταιρεία του Ομίλου.</li></ul><ul><li>Συμμετοχή στο έργο της εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα ΑΕΒΕ» στο σχεδιασμό και υλοποίηση Computer Room και της καλωδιακής εγκατάστασης, εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων server (DNS, WINS,Print Servers, Domino, File server, TSM Server, κ.τ.λ.), εγκατάσταση additional domain controller βασισμένο στο site της Σόφιας για την νέα εταιρεία, δημιουργία Secure VPN ανάμεσα των κεντρικών γραφείων στην Αθήνα και των υπολοίπων 6 site του Ομίλου .</li></ul><ul><li>Συμμετοχή στο έργο της εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα ΑΕΒΕ» στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων Blade Centre για το νέο εργοστάσιο του ομίλου. </li></ul><ul><li>Συμμετοχή σε έργο ενοποίησης τηλεφωνικών κέντρων του ομίλου «Γιούλα» με σκοπό αναβάθμισης υπηρεσιών, δημιουργία ιδιωτικού δικτύου τηλεφωνίας των εργοστασίων και συγκεκριμένα υλοποίηση τεχνολογίας VOIP.</li></ul><ul><li>Συμμετοχή σε έργο αναβάθμισης υφιστάμενων συστημάτων σε νέο Blade center με migration από Physical σε virtual με χρήση τεχνολογιών της VMWARE (ESXi). Αναβάθμιση Lotus Domino Server σε Version 8, αναβάθμιση backup συστήματος TSM σε version 6. Συμμετοχή στο ProjectBI Cognos.</li></ul><ul><li>Συμμετοχή στο έργο της εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα ΑΕΒΕ» στη αναβάθμιση και τη μεταφορά δεδομένωντου κεντρικού συστήματος Υποκαταστήματος «iSeries 810» σε «SYSTEM i 520».</li></ul><ul><li>Συμμετοχή στο έργο p2v migration όλων των συστημάτων στον όμιλο, migration των Mail server σε Lotus Domino Server 9, των υφιστάμενων VMware cluster σε έκδοση 5.5</li></ul> 

