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Προσωπική ιστοσελίδα: https://kasimatis.xyz   
  

Ημερομηνία Γέννησης:              01/10/1991   

Οικογενειακή κατάσταση:   Έγγαμος  

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:      Εκπληρωμένες  
  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ELEARNING ΜΕ ΤΙΤΛΟ «WEB DEVELOPER» ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.  
ΑΠΟ 10/2016  ΕΩΣ 7/2017  

Παρακολούθησα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα eLearnig « Web Developer »  του 

ΕΚΠΑ. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, 

λειτουργία, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση Ιστοσελίδων (Web Sites) και 

λογισμικού εφαρμογών με έμφαση στη Web τεχνολογία (web applications). Το 

πακέτο εκμάθησης Web development, εκτός των άλλων, περιλάμβανε web 

design, front-end development, user experience design, και graphic. Τα 

μαθήματα κάλυπταν από βασικές έννοιες ανάπτυξης websites και web 

εφαρμογών μέχρι πιο προχωρημένες τεχνικές Web Development.  

• ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

(ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 6,7) .  
ΑΠΟ 09/2009  ΕΩΣ 11/2015    

Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών μου στο τμήμα καλύφθηκαν 

όλες οι απαραίτητες γνώσεις που αφορούν την Επιστήμη Υπολογιστών. Οι 

προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα καλύπτουν εξίσου τα αντικείμενα του 

υλικού, του λογισμικού, των εφαρμογών της πληροφορικής, και της θεωρίας. 

Επίσης  μέσα  από τις εργασίες στο τμήμα καλλιεργήθηκε η ικανότητα 

σύνθεσης και η νοοτροπία του  μηχανικού ενώ υπήρξαν και μαθήματα της 

παιδαγωγικής κατάρτισης. Στην πτυχιακή μου εργασία με θέμα: «Ανάπτυξη 

διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση ερευνητικών έργων» εκτός από την 

υλοποίηση ασχολήθηκα και με την δημιουργία βάσης δεδομένων από την 

οποία γινόταν καταχώριση, αναζήτηση και ανάκτηση δεδομένων με βέλτιστο 

τρόπο για την εφαρμογή σε front-end και back-end επίπεδο.  

 

• ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ  
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ  2008/2009        
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ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ   
• ΑΓΓΛΙΚΑ   

  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
Βασικές Αρχές Προγραμματισμού σε όλους τους τομείς.  

• Πιστοποιημένη Εξειδίκευση: HTML, JS, CSS, AJAX, jQuery, Python, 

Joomla, Bootstrap, Responsive Design, Photoshop, InDesign, WordPress 

• Ενασχόληση με: Digital Marketing, SEO, Facebook Ads, Google Ads, 

Google Analytics, Code Optimization, PHP, SQL, Virtuemart, 

WooCommerce, CS-Cart, XML Διασυνδέσεις (π.χ Skroutz), JAVA, C, 

Matlab, BPMN 

• Εργαλεία  προγραμματισμού: ADONIS tool, Eclipse, NetBeans, 

Dreamweaver,  Visual Studio, Oracle Database, Microsoft Office    

• Εμπειρία σε λειτουργικά: Windows, Linux και macOS  

• Γνώση χειρισμού C-panel  

  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   

• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ    
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες που  βελτιώθηκαν με την εργασία μου ως 

πωλητής τις θερινές περιόδους κατά την διάρκεια των σπουδών μου.   

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ    
Εύκολη προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον, πνεύμα συνεργασίας.  

Επίσης υπομονή και επιμονή για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.   

• ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ   
Οργανωτικές και διαχειριστικές δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά  την 

διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών μου εξαιτίας των πολλαπλών 

προγραμματιστικών εργασιών καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησης μου.   

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ   
Άθληση, Διάβασμα Βιβλίων, Μουσική  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   
• Από 11/2021 έως σήμερα ως Web Developer στην εταιρία MKS 

• Από 07/2020 έως 09/2021 διαχειριστής σε eshop οπτικών με WooCommerce  

• Από 08/2018 έως 05/2020 διαχειριστής στο forPets.gr σε CS-Cart αρχιτεκτονική 

• Έχω αποκτήσει εμπειρία σε γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού μέσα από τις 

εργασίες στα μαθήματα κατά την διάρκεια της φοίτησης μου.   

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  
Δίπλωμα Οδήγησης (Κατηγορία B)  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

    ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

• Grow Greek Tourism Online από την Google, Ηράκλειο 2017   

• Google I/O Extended, Ηράκλειο 2017   


