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Βιογραφικό Σημείωμα 

Γιάλπας Ιωάννης 

 

Νεμέας 8, Ίλιον 
6972552627  

    jgialpas@teiath.gr  

 

 

Επαγγελματική Εμπειρία  

2018 έως σήμερα                                                             Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 

2018 – Σήμερα : Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π.) στο Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής και Υπολογιστών του  

 

 

1997 έως 2017                                                                                             ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

 

2017 – 2017 : Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π.) στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής 

και Υπολογιστών του  

2006 - 2017 : Σύμβουλος πληροφορικής στο Γρ. Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας με κύρια 

απασχόληση στην εκτέλεση έργων και διαγωνισμών υλικού και λογισμικού του ακαδημαϊκού 
ιδρύματος. Υπεύθυνος για όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος σύμφωνα με 
απόφαση της συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας. 

2005 – 2017 : Υπεύθυνος μελέτης, σχεδιασμού και ανάπτυξης του πληροφοριακού 

συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων του ιδρύματος, των σχολών και των 
τμημάτων. 

1997 : Εξάμηνη πρακτική εξάσκηση στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου Η/Υ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

με απασχόληση στα εξής αντικείμενα : 

 Έλεγχος της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ Αθήνας με το πρόγραμμα SNM από 
τον κεντρικό Server του ιδρύματος 

 Έκδοση στατιστικών στοιχείων για την κίνηση και την απόδοση των γραμμών του 
δικτύου και των hubs 

 Εγκατάσταση print server και έλεγχος λειτουργίας του ftp, web, secureshell, SMB 

 Δημιουργία λογαριασμών Internet για τους χρήστες του ΤΕΙ Αθήνας 

 Επιμέλεια σελίδων WEB με τον Server Apache 

 Εμπλουτισμός του Web Server με σελίδες και αρχεία με θέματα από το χώρο του 
ΤΕΙ 

 Ρύθμιση του κεντρικού Router μέσω του προγράμματος Site Manager σε 
περιβάλλον Windows 95 και Solaris 

 Εγκατάσταση Service Packs για Windows 95 - Windows NT και patches για το 
Solaris 

 Σύνδεση Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows 95 μέσω modem με μισθωμένη 
γραμμή με σύστημα Solaris καθώς και εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού 
για τη λειτουργία του 

 Εγκατάσταση βοηθητικών προγραμμάτων (utilities) στον κεντρικό server athena 

 Εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών σε Η/Υ του κεντρικού 
κόμβου του ΤΕΙ Αθήνας 

 Σύνδεση Η/Υ με το δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας καθώς και εγκατάσταση ανάλογων 
εφαρμογών για χρήση υπηρεσιών του internet 
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1999 έως σήμερα                                                                                   ΕΛΚΕ/ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

 

2012 – 2015 : Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «Εξωστρεφείς δράσεις ψηφιακών 

υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας». 

2009 : Συμμετοχή στην προετοιμασία της πρότασης και τηλεφωνική υποστήριξη γραφείου 

αρωγής χρηστών στα πλαίσια του έργου «Αλλάζω Κλιματισμό». 

2009 : Συμμετοχή στο έργο «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακού 

συστήματος για την διοικητική υποστήριξη της δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»”. 

2008 : Συμμετοχή στο έργο «Λειτουργία ΠΣΔ 2008»   

2007 : Συμμετοχή τον συντονισμό παρακολούθησης έργου « Ευρυζωνική αναβάθμιση της 

πρόσβασης στο ΠΣΔ  και ανάπτυξη τοπικού ασύρματου δικτύου στην περιοχή ευθύνης του 
ΤΕΙ Αθήνας (Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου : κα. Φουντά Ιφιγένεια). 

2004 - 2007 : Τεχνικός Υπεύθυνος για τον συντονισμό παρακολούθησης υλοποίησης έργου 

"Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (EDUnet-
3):Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές 
μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αργολίδος, Αττικής (Διευθύνσεων 
Β/θμιας  Γ Αθήνας και Δυτικής Αττικής), Εύβοιας και Κορινθίας" του Φορέα Υλοποίησης ΤΕΙ 
Αθήνας (Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου : κα. Φουντά Ιφιγένεια) )-ΥΠΕΠΘ. 

2003 - 2005 : Τεχνικός Υπεύθυνος για τον συντονισμό παρακολούθησης υλοποίησης έργου 

"Προηγμένες  τηλεματικές υπηρεσίες για  την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση : Ανάπτυξη και 
Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης των Νομών Αττικής (Διευθύνσεις Γ’ Αθήνας & Δυτικής Αττικής),  Αργολίδας, 
Εύβοιας, Κορινθίας" του Φορέα Υλοποίησης ΤΕΙ Αθήνας (Επιστημονικός Υπεύθυνος του 
έργου : κα. Φουντά Ιφιγένεια) )-ΥΠΕΠΘ. 

2002 - 2004 : Τεχνικός Υπεύθυνος για τον συντονισμό παρακολούθησης υλοποίησης έργου 

"Τεχνική Στήριξη - ΚΕΠΛΗΝΕΤ" του ΥΠΕΠΘ στους νομούς Αττικής (Γ΄ Αθήνας, Δυτ. 
Αττικής), Αργολίδας, Εύβοιας και Κορινθίας του Φορέα Υλοποίησης ΤΕΙ Αθήνας 
(Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου : κα. Φουντά Ιφιγένεια). 

2001 : Υπεύθυνος ανάπτυξης εφαρμογής για το έργο " Ανάπτυξη και εγκατάσταση 

λογισμικού για το σύστημα κατάθεσης / παραλαβής εγγράφων και πληροφοριών του 
πληροφοριακού συστήματος TRANSLOGNET" του Ομίλου Λιμένος Θεσσαλονίκης. 

2000 - 2003 : Τεχνικός Υπεύθυνος για τον συντονισμό παρακολούθησης υλοποίησης έργου 

" Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση EDUNET" του ΥΠΕΠΘ στους νομούς Αττικής (Γ΄ 
Αθήνας, Δυτ. Αττικής), Αργολίδας, Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας" του Φορέα Υλοποίησης 
ΤΕΙ Αθήνας (Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου : κα. Φουντά Ιφιγένεια). 

Συμμετοχή στην ομάδα ανάπτυξη της υπηρεσίας WEBMAIL του έργου “Πανελλήνιο Σχολικό 
Δικτύου για την εκπαίδευση” (Εdunet) )-ΥΠΕΠΘ. 

Συμμετοχή στην ανάπτυξη της υπηρεσίας Περιβάλλον Διαχείρισης Χρηστών του έργου 
“Πανελλήνιο Σχολικό Δικτύου για την εκπαίδευση” (Εdunet)-ΥΠΕΠΘ. 

2000 : Υπεύθυνος ανάπτυξης εφαρμογής web για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού του 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 

1999 - 2006 :  Απασχόληση στο Κέντρο Διαχείρησης Δικτύου του ΤΕΙ Αθήνας, στο οποίο 

εξακολουθώ να εργάζομαι, ως Μηχανικός Δικτύου με τα εξής αντικείμενα απασχόλησης: 

 Υπεύθυνος Διαχείρισης σε θέματα ασφάλειας και Συντήρησης του Web Server του 
ΤΕΙ Αθήνας 

 Συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης του νέου δικτυακού τόπου (portal) του ΤΕΙ 
Αθήνας 

 Διαχείριση εφαρμογών παροχής Ιnternet υπηρεσιών στους χρήστες του ΤΕΙ 
Αθήνας 
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2007 – 2012                                                                                                                  ΕΔΕΤ 

2011 : Για τη συμμετοχή στην ομάδα ποιοτικού ελέγχου προς την ΕΔΕΤ Α.Ε. στα πλαίσια 

της υλοποίησης του έργου «Συγγράμματα». 

2010 – 2012 : Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια παροχή έργου : «Προηγμένες δικτυακές 

υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα ΕΔΕΤ-4 (V-NOC-4) 

2009 : Παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ-3 (V-

NOC-3). 

2007 : Παροχή και υποστήριξη της υπηρεσίας «Διαχείριση news» στα πλαίσια του έργου 

ΕΔΕΤ-3 (VNOC-3) 

 

2007 – 2010 : Τηλεφωνική υποστήριξη έργων που υλοποίησε η ΕΔΕΤ 

Γονείς.gr 1/09/08-31/05/09 με τηλεφωνική υποστήριξη των συμβεβλημένων με το 
πρόγραμμα Φορέων Εκπαίδευσης  για τα δικαιολογητικά, τηλεφωνική υποστήριξη των 
εκπαιδευομένων / γονέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

Εκπαιδευτείτε 15/05/08-30/11/08 με τηλεφωνική εξυπηρέτηση  δικαιούχων φοιτητών,    
τηλεφωνική εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων με τη Δράση εκπαιδευτηρίων, τηλεφωνική 
ενημέρωση για τη Δράση δικαιούχων φοιτητών 

Δες την Ψηφιακά 01/04/07-30/09/07 και 3/03/08-24/05/08 με τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
δικαιούχων φοιτητών, τηλεφωνική εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων με τη Δράση 
καταστημάτων, τηλεφωνική ενημέρωση για τη Δράση δικαιούχων φοιτητών  

 

 

2006                                                                                                     ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

2006 : «Διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Υποέργο «Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων» 

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 

2006 : «Διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Υποέργο «Τμήμα Οικολογίας και 

Περιβάλλοντος» του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 

 

 

1999 – 2000                                                             Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών «AXON» 

 

1999 - 2000 : 8μηνη προϋπηρεσία  διδακτικής εμπειρίας στο κέντρο ελευθέρων σπουδών 

“AXON” και συγκεκριμένα στα πακέτα : “MS WORD”, “MS EXCEL”, “MS OUTLOOK”, “MS 
POWERPOINT”, “MS ACCESS”, “MS FRONTPAGE”, “INTERNET”, “MACROMEDIA 
DREAMWEAVER”. 

 

1998 - 1999                                                                         Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας  

 

1998 - 1999 : 12μηνη προϋπηρεσία  στο Κέντρο Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου 

Αεροπορίας με απασχόληση στα εξής αντικείμενα : 

 Administrator σε δίκτυο ΝΤ (Server και Workstation) και απασχόληση σε δίκτυο 
Novell 

 Εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων Η/Υ σε περιβάλλον Windows NT και 
Windows 95-98 

 Συντήρηση της βάσεως δεδομένων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σε γλώσσα 
προγραμματισμού COBOL RELIANCE καθώς και συντήρηση των τερματικών APT-
10 της CONCURRENT 

 Συναρμολόγηση Hardware και εγκατάσταση του απαραίτητου Software σε Η/Υ 
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Pentium II – III 

 Αναβαθμίσεις Hardware Η/Υ παλαιότερης γενιάς σε τεχνολογία Pentium II - III 
καθώς και συντήρηση του λογισμικού τους 

 Εγκατάσταση καλωδίωσης δικτύων Η/Υ (Windows NT και Windows 95-98) καθώς 
και καλωδίωση επικοινωνίας των τερματικών APT-10 της CONCURRENT 

 

 

Εκπαίδευση 
2010 - 2018 :  Τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο 

της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών με θεματική κατεύθυνση «Τεχνολογίες 
Αιχμής και Ερευνητικά Θέματα Υπολογιστών» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας. 

1993 - 1997  :  Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο σπουδών 

"Μηχανικός Πληροφορικής Η/Υ  ΤΕ" 

1989 - 1991 : Απόφοιτος 11ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου 

Επιμόρφωση/ Σεμινάρια 
2005-2006 :  Εκπαίδευση στο σεμινάριο της Gunet " Εκπαίδευση-Κατάρτιση Τεχνικών των 

Κέντρων Δικτύων των φορέων του GUnet σε θέματα σχετικά με τηλεκπαίδευση " (40 ώρες) 

2005 :  Πιστοποίηση από το σεμινάριο της Gunet " Εκπαίδευση Εκπαιδευτών " (30 ώρες) 

2000 :  Certificate of Achievement " Creating & Configuring a Web Server Using Microsoft 

IIS 4.0" (24 ώρες) 

2000 : Certificate of Achievement " Secure Web Access using Microsoft Proxy Server 2.0" 

(16 ώρες) 

2000  :  Σεμινάριο SA 287 Solaris System Administration II (40 ώρες) 

Εργασίες 

1997 - 1998 : ΄΄ Δικτυακές υπηρεσίες στην πλατφόρμα Netscape΄΄ στα πλαίσια της 

πτυχιακής μου εργασίας στο ΤΕΙ Αθήνας. Στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε ανάλυση 
των δυνατοτήτων και των λειτουργιών των Server της Netscape (Proxy, Messaging, 
Collabra, Calendar, FastTrack, LiveWire, Enterprise, Directory, Certificate, Media, Compass 
και Suitespot Server) καθώς και ανάλυση των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών των δύο 
client της Netscape (Communicator και Navigator). Υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Φουντά 
Ιφιγένεια. 

Ξένες Γλώσσες 
 Αγγλικά, First Certificate in English, Lower Cambridge 

 Αγγλικά, Standard Certificate In English, Palso 

(Παρακολουθώ μαθήματα για την απόκτηση Proficiency) 

 Γερμανικά, Deutsch Als Fremdsprache, Zertifikat 

Ημερομηνία Γέννησης  

 

29 Ιουλίου 1973 

 
 
 

 


