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Δεξιότητες
Τεχνικές Δεξιότητες

Επαγγελματικά Προσόντα

HTML, CSS, PHP, Javascript, Bootstrap,
CodeIgniter, MySQL, Git, JSON, XML

Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες,
Ομαδική δουλειά, Διαχείρηση project,
Δημιουργηκότητα

Εκπαίδευση
Γενικό Λύκειο - Αγριά Βόλου

2012-2015

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας) - Λάρισα
Μηχανικών Πληροφορικής - Μηχανικός Λογισμικού

2015-2020

Προϋπηρεσία
Freelancer Web Developer

2018-παρόν

Stone Villa Pelion - www.stonevillapelion.gr. H ιστοσελίδα είναι from scratch. Μου ζητήθηκε απο τον ιδιοκτήτη να υλοποιήσω συγκεκριμένες λειτουργίες που θα έχει πρόσβαση ο αναγνώστης όπως και ένα από admin panel για καταχώρηση κρατήσεων. Το design
είναι του ιδιοκτήτη και εγώ στη συνέχεια το μετέφερα σε HTML/CSS/Javascript. Στο Back
End χρησιμοποιείται PHP και πιο συγκεκριμένα το CodeIgniter Framework όπως και η
MySQL.
Relax Now - www.relax-now.gr. Είναι χτισμένη με το Joomla CMS. Έχω συνεισφέρει στο
UI καθώς και σε λειτουργίες όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α.

MK-DESIGN by Konstantinos Mpatsos - www.mk-design.gr. Έχει χτιστεί πάνω σε template του ιδιοκτήτη. Βασιζεται σε HTML/CSS/Javascript/PHP.
Εργασίες - Projects

2018-παρόν

UsedLaptops - https://github.com/dimitrisganotis/usedLaptops-v1. Είναι μια πλατοφόρμα με αγγελίες μεταχειρισμένων laptop. Ο χρήστης δημιουργεί λογαριασμό με σκοπό
να αναρτήσει την αγγελία του laptop του. Ο αναγνώστης μπορεί να επικοινωνήσει με
τον πωλητή μέσω των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην αγγελία. Έχουν χρησιμοποιηθεί HTML/CSS/Javascript/PHP/MySQL. Είναι στα πρότυπα εργασίας που ζητήθηκε
στο μάθημα Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου της σχολής μου. Επίσης είναι η
πρώτη μου ολοκληρωμένη προσπάθεια δημιουργίας διαδικτυακής εφαρμογής.
Jobify. Η πτυχιακή μου εργασία την οποία εκπονώ με έναν φίλο συμφοιτητή. Είναι μια
πλατφόρμα εύρεσης εργασίας. Ο εγγεγραμένος εργοδότης καταχωρεί αγγελία ζήτησης
εργαζομένου. Ο ενδιαφερόμενος κάνει apply στην αγγελία. Και οι 2 έχουν τα δικά τους
Dashboard Panels με σκοπό την εξατομίκευση των διαθέσιμων λειτουργιών τους. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι HTML/CSS/Bootstrap/Javascript/PHP/CodeIgniter/MySQL ενώ στα σχέδια είναι να δημιουργηθεί και ένα API για συγκεκριμένες λειτουργίες. Ο κώδικας υπάρχει σε private repository στο bitbucket. (Under Construction)

