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Περίληψη 

 

Μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης & ελέγχου, με πολυετή εμπειρία σε εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας αιχμής, και Ιδρύματα με εκτεταμένα δίκτυα (LAN,WLAN, & 

WΑΝ). 

Με εμπειρία σε ποικιλία λειτουργικών συστημάτων (Windows, Windows Server, Unix, Linux, 

FreeBSD), σε πρωτόκολλα επικοινωνίας, σε συστήματα ελέγχου και διαχείρισης, και σε 

εφαρμογές ανοικτού κώδικα (Open Source). 

Με πολυετή εμπειρία στη σχεδίαση και διαχείριση μεσαίων και μεγάλων βάσεων δεδομένων 
και υλοποίηση εφαρμογών διαχείρισης τους (MySQL, MS SQL, PgSQL). 
 
Με πολυετή εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση  μεσαίων και μεγάλων εφαρμογών με χρήση ευρείας 
γκάμας εργαλείων  (Visual Studio, Tornado, NetBeans,  C/C++, JSON, Javascript, Java, PHP, AJAX, 
HTML,Perl, Typo3). 
 
Με πολυετή εμπειρία στην  εγκατάσταση, παραμετροποίηση, και διασύνδεση με συστήματα διαχείρισης 
χρηστών (LDAP, Kerberus, Radius, Active Directory,  Shiboleth). 
 
Με πολυετή εμπειρία σε επίπεδο System Engineering που εκτείνεται από την σχεδίαση / υλοποίηση 
αλγορίθμων έως και την εκπόνηση μελετών και προδιαγραφών πολύπλοκων συστημάτων. 
 
Με εκτεταμένη εμπειρία στη σχεδίαση και έλεγχο πολύπλοκων Embedded systems. 
 
Με ικανότητες και εμπειρία στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, στην ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών, και αναβάθμιση υπαρχόντων συστημάτων. 
 
Με πολυετή εμπειρία σε συνθήκες εργασίας ομάδας, και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 
 
Καλή χρήση τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού λόγου, με δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής  
σε νέο περιβάλλον εργασίας. 
 
 
 
 

Competencies 

□ Modern software design and validation work flows 
□ Design implementation in Visual Studio, NetBeans, 

Tornado  
□ UNIX Scripting 
□ Software debugging and troubleshooting 
□ Satellite communications systems (DVB-RCS) 
□ Open Source Applications 

□ Embedded systems/Real-time software 
□ System integration and testing 
□ Network protocols (IP, TCP, SNMP etc) 
□ Network administration 
□ Technical documentation 
□ System management 
□ SQL 
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Εμπειρία  

TMHMA ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. 11/2006 –Σήμερα 

Systems Engineer 
 
 Υπεύθυνος για την εγκατάσταση, επέκταση και συντήρηση συστημάτων ελέγχου του δικτύου 

επικοινωνιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 Υπεύθυνος για την σχεδίαση και υλοποίηση υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση του δικτύου 

επικοινωνιών του Πολυτεχνείου Κρήτης (AdminTool). 

 Υπεύθυνος διαχείρισης του Κέντρου Φιλοξενίας Εξυπηρετητών (Data Center) της διεύθυνσης 
Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 Υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Front-End της υπηρεσίας TUC@Home στην πλατφόρμα TYPO-3  

του Πολυτεχνείου Κρήτης, με χρήση PHP, MySQL, AJAX, Javascript, JQuery. 

 Υπεύθυνος για την σύνδεση του Πολυτεχνείου Κρήτης στην υπηρεσία Eduroam.     

 Η Υπηρεσία Eduroam χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Radius/Kerberus/ LDAP προσφέρει   δυνατότητα 

roaming στα μέλη της κοινότητας του Π.Κ από άλλα ιδρύματα/οργανισμούς, επίσης συνδεδεμένων 
στην υπηρεσία Eduroam. 

 Υπεύθυνος για την διασύνδεση της υπηρεσίας MΟ.ΔΙ.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης με την υπηρεσία 
Φοιτητολογίου του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 Υπεύθυνος για τη σχεδίαση και υλοποίηση του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου για τους υπαλλήλους 

του Πολυτεχνείου Κρήτης με χρήση τεχνολογίας RFID.  
 Υπεύθυνος για την σχεδίαση και υλοποίηση Διαδικτυακών εφαρμογών για χρήση από τα μέλη της 

Πολυτεχνικής κοινότητας (Forum ανακοινώσεων, διαχείριση υπηρεσιών Τηλε-Εκπαίδευσης, 
πλατφόρμα Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας, Αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης). 

 Χρήση και διαχείριση υπηρεσίας SVN πολυτεχνείου Κρήτης για όλα τα υλοποιούμενα έργα 
λογισμικού. 

 Πολυετής εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση υπηρεσιών και συστημάτων 

διαδικτύου, όπως Nagios, Cacti, Apache/HTTP,Tomcat, MySQL, MS SQL, IIS. 
 
 

EMS SATELLITE NETWORKS. 05/2003 –12/2005 

Software Engineer, II 
 
Υπεύθυνος για το in-house Integration and Testing (I&T) προιόντων Gateway. 
 

 Υπεύθυνος ανάπτυξης της πλατφόρμας RLSS Simulator, που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια 
διαφόρων in-house system integration. 

 Μέλος της ομάδας I&T για μονάδες Performance Enhancing Proxies (PEP). 
 Μέλος της ομάδας I&T για μονάδες Central Management System (CMS). 
 Υπεύθυνος πιστοποίησης DVB-RCS Gateway ως πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών VoIP. 

 Υπεύθυνος παροχής on-site customer support για ένα αριθμό DVB-RCS πελατών (SES Astra, 

Hellenic Aerospace Industries, JSAT, ALCATEL). 
 
 

EMS TECHNOLOGIES CANADA LIMITED. 01/2000 – 05/2003 

Software Engineer, II 
 
Μέλος της ομάδας ανάπτυξης του RLSS Manager, ενός συστήματος με λειτουργίες monitoring και 
controlling, υποσυστημάτων Return Link (RLSS). 
 

 Μέλος της ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών βασισμένων στην πλατφόρμα HP-
Openview για την μονάδα RLSS Manager. 

 Υπεύθυνος για τη σχεδίαση και ανάπτυξη Java native interface (JNI) βιβλιοθηκών. 
 Μέλος της ομάδας ανάπτυξης Java GUI για την μονάδα RLSS Manager.. 
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Μέλος της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού για το RLSS υποσύστημα. 

 
 Υπεύθυνος για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού για την υπηρεσία OA&M του 

υποσυστήματος RLSS. Η υπηρεσία OA&M είναι υπεύθυνη για την αρχικοποίηαη του συστήματος, 
τον συνχρονισμό των επιμέρως υποσυσττημάτων, την προστασία και αντιμετώπιση σφαλμάτων 
κτλπ. Το λογισμικό αναπτύχθηκε σε Power-PC boards σε λειτουργικό περιβάλλον VxWorks.  

 Υπεύθυνος για την σχεδίαση και ανάπτυξη της λειτουργίας πρωτοκόλλου SNMP για το 
υποσύστημα Return Link.. 

 Υπεύθυνος για την ανάπτυξη της σχετικής με το υποσύστημα  Return Link,  management 
information base (MIB). 

 Υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού κατά την ενσωμάτωση της μονάδας Optical Bypass (OBS) στο 
υποσύστημα Return Link. 

 
 
 

SPAR SPACE SYSTEMS LIMITED. 05/1998 – 12/1999 

Software Engineer, I 
 

Μέλος της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού για το RLSS υποσύστημα. κατά την δοκιμαστική φάση 
ανάπτυξης του. 

 
 Υπεύθυνος για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού για την υπηρεσία OA&M του 

υποσυστήματος RLSS. 
 Υπεύθυνος για την σχεδίαση και ανάπτυξη της λειτουργίας πρωτοκόλλου SNMP για το 

υποσύστημα Return Link. 
 Υπεύθυνος για την ανάπτυξη της σχετικής με το υποσύστημα  Return Link,  management 

information base (MIB). 

 

Systems Engineer, I 
 

Υπεύθυνος για την εκπόνηση μελετών σε ένα ευρύ θεματικό φάσμα κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής 
ανάπτυξης του Advanced Satellite Communications (ADVSATCOM) project.  

 
 Analysis of the Uplink Power Control (ULPC) scheme. 
 Analysis of the carrier frequency stability 
 Analysis of the frequency acquisition performance as a function of Eb/No and the number 
 of trial transmissions needed. 

 
 

CONCORDIA UNIVERSITY. 01/1996 – 03/1998 
 
Research Assistant  
 
Μελέτη μεθόδων διόρθωσης σφαλμάτων κατά την μετάδοση βίντεο διαμέσου ασυρμάτων δικτύων. 

 

 

Εκπαίδευση  
 

M.A.Sc in Electrical Engineering 01/1996 – 04/1998 
Concordia University Montréal Québec. 
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Δημοσιεύσεις: 
 Cognitive Graph Coloring  for 802.11s Rooftop Networking, IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE 2015 

 COMBINED ERROR DETECTION AND ERROR CONCEALMENT FOR MPEG-2 OVER ATM NETWORKS 
      Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), May 1998.    
 Syntax Based Error Concealment 
      ISCAS 1999, International Symposium on Circuits and Systems.    
 SYNTAX AND DISCONTINUITY BASED ERROR CONCEALMENT 
      CSELT 2000, Multimedia and Video Services. 

 

Bachelor in Software Engineering  1993 
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλ. Μηχανικών, Τομέας Πληροφορικής 

 

Tεχνικές γνώσεις 

Basics UNIX/Linux FreeBSD, GNU tool chain, Windows, MS Office 

Languages and 
Environments 

VxWorks, Perl, Shell scripting, C/C++ (MS Visual Studio), Java, AngularJS, 
HTML, CSS PHP, XML, HP-Openview, SQL, ASP, Nagios 

Networking/Protocols TCP/IP, ATM, DVB-RCS, VoIP, MPEG2, Ethernet, PCI/CompactPCI 

Hardware PowerPC, Sun Stations, x86 Servers 

Tools Doors, Version Control, Rational Rose, SVN.   
 
 

Διάφορα  

 
Πιστοποίηση για εργασία σε περιβάλλον με ελεγχόμενα υλικά (controlled materials) 
Πιστοποίηση για εργασία σε διαβαθμισμένο περιβάλλον (CGRP-PIMC/TAA &  ITAR) 
Πιστοποίηση Fujikura SpliceMate fiber fusion splicer. 
Τακτικό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) 
Τακτικό μέλος του ΙΕΕΕ  


