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ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

➢ ΤΕΙ Πληροφορικής Αθήνα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1989-1992 Τεχνικό

Επαγγελματικό

Λύκειο

Λιβαδειάς

(Απολυτήριο Λυκείου τομέα Ηλεκτρονικό)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Πάντειο

Πανεπιστήμιο

Επιστημών

Τμήμα

Κοινωνικών

Οικονομικής

και

και

Πολιτικών

Περιφερειακής

Ανάπτυξης (26/6/2013 – έως σήμερα)
Διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και διαχείριση
δικτύων:
– Εγκατάσταση

και

διαχείριση

ενεργού

εξοπλισμού

του

δικτύου
– Συντήρηση

και

παρακολούθηση

εύρυθμης

λειτουργίας

δικτύου και υπηρεσιών
– Συναρμολόγηση και εκτεταμένη τεχνική υποστήριξη των
ηλεκτρονικών υπολογιστών των εργαστηρίων του τμήματος
και

των

επιμέρους

τμημάτων

της

σχολής

(γραφεία

γραμματείας, γραφεία καθηγητών, εργαστήρια, αίθουσα
βιβλιοθήκης) σε επίπεδο υλικού και λογισμικού
– Διαχείριση ιστοσελίδας του τμήματος
– Υποστήριξη αναβαθμίσεων υλικού και λογισμικού
– Εγκατάσταση

και

τεχνική

υποστήριξη

περιφερειακών

συσκευών του δικτύου (printers, scanner, ups κ.λπ.)
– Μετεγκαταστάσεις δικτυακού εξοπλισμού
– Συγκέντρωση και διαχείριση στατιστικών στοιχείων του

Τμήματος
– Διαχειριστής

εφαρμογής

ανάθεσης

αιθουσών

για

τα

μαθήματα διδασκαλίας καθώς και για τις εξεταστικές
περιόδους
– Διαχειριστής eclass
– Γραμματειακή υποστήριξη

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας - Τμήμα Περιφερειακής
Οικονομικής Ανάπτυξης (20/4/06 - 31/8/06 & 11/9/06 -31/5/09
& 31/12/2009 – 26/6/2013)

Διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και διαχείριση
δικτύων:
– Εγκατάσταση

και

διαχείριση

ενεργού

εξοπλισμού

του

δικτύου
– Συντήρηση

και

παρακολούθηση

εύρυθμης

λειτουργίας

δικτύου και υπηρεσιών
– Συναρμολόγηση και εκτεταμένη τεχνική υποστήριξη των
ηλεκτρονικών υπολογιστών των εργαστηρίων του τμήματος
και των επιμέρους τμημάτων της σχολής (κόμβος Server,
γραφεία

γραμματείας,

γραφεία

καθηγητών,

αίθουσα

βιβλιοθήκης) σε επίπεδο υλικού και λογισμικού
– Διαχείριση και καταλογράφηση των διαθέσιμων λογισμικών
των εργαστηρίων του τμήματος
– Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας του τμήματος
– Υποστήριξη αναβαθμίσεων υλικού και λογισμικού
– Εγκατάσταση

και

τεχνική

υποστήριξη

περιφερειακών

συσκευών του δικτύου (printers, scanner, ups κ.λπ.)
– Μετεγκαταστάσεις δικτυακού εξοπλισμού

Design Company (2005-2006)
– Εταιρία παροχής υπηρεσιών Internet

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς (16/9/2002 31/12/2003)

Οργάνωση και διαχείριση δικτύου πληροφορικής (Windows
Server 2003, Windows XP, Office 2000)
– Τεχνική Υποστήριξη δικτύου και υπολογιστών
– Υποστήριξη χρηστών δικτύου

– Έλεγχος αγοράς για παραγγελία υλικού πληροφορικής
– Υποστήριξη εφαρμογής δανειστικής βιβλιοθήκης (ΑΒΕΚΤ)
– Διαχείριση ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης

Skyland Company (6/11/2000 – 15/5/2002)
– Υποστήριξη δικτύου πληροφορικής
– Υποστήριξη χρηστών (Helpdesk)
– Τεχνική υποστήριξη υπολογιστών

Αλλουμήνιον της Ελλάδος (4/2000 – 10/2000 & 5/2002 – 9/2004)
Διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και διαχείριση
δικτύων:
– Τεχνική υποστήριξη δικτύου και υπολογιστών (Windows
Server 2000, Novell NDS, Office Applications 2000, Lotus notes)
– Υποστήριξη χρηστών (Helpdesk)
– Δημιουργία

και οργάνωση

documentation

λειτουργίας

δικτύου
– Δημιουργία

και

οργάνωση

documentation

υποστήριξης

χρηστών δικτύου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

– ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σεμινάριο: Δρομολογητές και δικτυακές συσκευές
– Presentation of the National Research Network (NRN)
– Services offered by NRN
– Interface NRN – University of Central Greece (UCG)
– IP space and its allocation
– Interface NRN – UCG
– Established network equipment and services
– Presentation of routing network
– Presentation of technical solutions for linking departments
– Presentation - Training on Cisco routers
– Access-lists – their use, replacing them
– Router commands
– Problem detection – how to deal with the problems
– Presentation of configuration router

Σεμινάριο: Εξυπηρετητές και υπηρεσίες
– Apache (WEB)
– Statistical services
– DNS
– Webmail
– Ldap Server

– Mail
– Mailing Lists
– Data Bases (mysql)
– FTP
– User management (useradmin)
– Webhosting of users
– NMS
– Proxy Server
– Radius Server
– ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
–

ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Networks, Cisco Products, Windows Server 2003, Windows Server
2000, Active Directory, Micro informatics (computer technician),
Windows 2007, Windows VISTA, Windows XP, Windows 2000,
Windows NT, Windows 98, Windows 95, Office 2010, Office 2007,
Office 2003, Office XP, ACDSee Photo Editor, Adobe Photoshop

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΛΩΣΣΑ
Αγγλικά (Lower)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΓΡΑΠΤΑ

Πολύ καλά

Πολύ καλά

Πολύ καλά

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Η/Υ, Διάβασμα, Ταξίδια, Γυμναστική, Μουσική

