Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπικά στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο: Πατλάκουτζας Γιώργος
Τηλέφωνο: 6970 90 93 97
Διεύθυνση email: info@gpat.eu
Ιστοσελίδα: https://gpat.eu

Επαγγελματικός Στόχος:
Το να εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας ή από απόσταση σε κάποια εταιρία, υπό την ειδικότητα του Μηχανικού
Λογισμικού, με ιδιαίτερη προτίμηση τα PHP Frameworks και APIs.

Σχετική Προϋπηρεσία:
(με πτυχίο)
2020-02 – σήμερα: Ελεύθερη απασχόληση στην ανάπτυξη websites/e-shop/plugins, και συνέχιση ανάπτυξης του
custom framework μου SolidPHP (v.2.0) καθώς και εφαρμογή του σε δυναμικές ιστοσελίδες πελατών μου.
2019-01 – 2020-01: Πλήρης απασχόληση ως προγραμματιστής PHP backend/frontend, administrator σε Linux/Windows
Servers και ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών eCommerce στην εταιρία «e-Αvenue» (Β.Ε.Π.Ε. TECHNOPOLIS).
2016-11 – 2018-12: Πλήρης απασχόληση ως προγραμματιστής PHP backend/frontend στην εταιρία παροχής
υπηρεσιών πληροφορικής (τμήμα eCommerce): «ComputerLife Α.Β.Ε.Ε.»
2016-01 – 2016-10: Ελεύθερη απασχόληση ως Τεχνικός Υπολογιστών – Ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων σε custom
PHP framework μου.
2014-08 - 2015-12: Πλήρης απασχόληση στην εταιρία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού
«DataScouting».
(προπτυχιακά)
2013-11 – 2014-04: Εκπλήρωση εξάμηνης πρακτικής άσκησης στην εταιρία: «Κ.Ε.Κ. Εύβουλος – Ζ. Πέτκογλου και ΣΙΑ
Ε.Ε.», σε θέση τεχνικής υποστήριξης, μηχανογράφησης και οργάνωσης επιδοτούμενων σεμιναρίων «Ε.Σ.Π.Α.».
2010-09 – 2013-10: Ελεύθερη απασχόληση ως Τεχνικός Υπολογιστών και επέκταση των ικανοτήτων μου στην ανάπτυξη
δυναμικών ιστοσελίδων, παράλληλα με την ολοκλήρωση σπουδών.
2009-01 – 2010-08: Τεχνικός Υπολογιστών και Δικτύων, στην επιχείρηση «Φαφέσας Νικόλαος, (Εμπόριο Η/Υ, Μηχανές
Γραφείου)» με έδρα τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής (Παροχή υποστήριξης και οργάνωση δικτύωσης κατά το παραπάνω
διάστημα σε διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως Σχολεία, Φροντιστήρια, Εταιρίες κτλ.).
2008-09 – 2010-08: Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη Εφαρμογών Προετοιμασίας Εγγράφων στο Πρωτοδικείο
Χαλκιδικής στα πλαίσια εναλλακτικής θητείας.

Εκπαίδευση – Σπουδές - Υποχρεώσεις:
Πτυχίο: «Μηχανικός Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» - Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Πιστοποίηση ειδικότητας: «Software Product Management» - University of Alberta, Canada – μέσω Online Webinars
Παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων και Workshops για Web Development DEViT Conf 2015, 2017, 2018, 2019
Πτυχίο FCE - Αγγλικής Γλώσσας
Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου
Στρατιωτική Θητεία: Ολοκληρωμένη
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος
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Ολοκληρωμένες Εφαρμογές - Έργα:
Στα πλαίσια της εργασίας μου στην εταιρία «DataScouting» ανέλαβα την ανάπτυξη των ακόλουθων online
εφαρμογών/ιστοσελίδων:
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Αιγαίου (Πλατφόρμα CMS Drupal – PHP/Javascript based)
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Υπηρεσία Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης
Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών (Πλατφόρμα OJS – PKP/Javascript based)
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Υπηρεσία Υποστήριξης Hλεκτρονικής Διαχείρισης
και Αρχειοθέτησης Περιεχομένου Επιστημονικών Συνεδρίων (Πλατφόρμα OCS – PKP/Javascript based)
Ιδρυματικό Καταθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Πλατφόρμα ePrints - Bootstrap based)
Ιδρυματικό Αποθετήριο – Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πλατφόρμα DSpace – XSLT based)
Online Οδηγός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πλατφόρμα MediaWiki – PHP based)
Στην ίδια εταιρία (DataScouting) επίσης εργάστηκα στην ανάπτυξη εφαρμογής «Ψηφιοποίησης Σπάνιων Βιβλίων και
Ελληνικών Περιοδικών Εκδόσεων» για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. - Ένα πλήρες σύστημα οργάνωσης
και αυτοματοποίησης της διαδικασίας Scanning, Image Processing, OCR Recognition, Automated PDF Creation,
Cataloguing, Automated Bookmark Creation, για χρήση από πολυπληθές προσωπικό οργανωμένο σε ρόλους, με βάση
τις πλατφόρμες Drupal/PHP/Javascript/Linux Bash Scripts/ABBYY FineReader/PDFTK. Με βάση το παραπάνω σύστημα
πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση περισσότερων από 1.000.000 σελίδων σε διάστημα μικρότερο των 10 μηνών
(συμπεριλαμβάνοντας την σχεδίαση/ανάπτυξη του συστήματος). Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι διαθέσιμο online.
Στα πλαίσια της εργασίας μου στην εταιρία «ComputerLife» ανέλαβα την ανάπτυξη και υποστήριξη πολλαπλών
ιστοσελίδων eCommerce σε βασισμένα σε Custom MVC Framework της εταιρίας το οποίο είναι συνδεδεμένο και
επικοινωνεί με το αντίστοιχο ERP λογισμικό της εταιρίας. Ενδεικτικά μερικές από αυτές είναι οι εξής:
Brandloft.gr – Online Shop (Custom MVC Framework ComputerLife)
Helios.com.gr – Online Shop (Custom MVC Framework ComputerLife)
Raxil.gr – Online Shop (Custom MVC Framework ComputerLife)
e-Verobyaslanis.gr – Online Shop (Custom MVC Framework ComputerLife)
HouseLoft.gr – Online Booking (WordPress/WooCommerce)
Στα πλαίσια της εργασίας μου στην εταιρία «e-Avenue» ανέλαβα την ανάπτυξη (σε PHP) ενός αυτοματοποιημένου
Importer (EAImportAPI) εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα προϊόντων του WooCommerce από εξωτερικές πηγές
όπως λογισμικό ERP ή DataCenter, με χρήση επιταχυμένων διεργασιών χρησιμοποιώντας το WooCommerce API αλλά
και custom plugins, καταμερισμό διεργασιών και χρονοπρογραμματισμό με τρόπο που επιτρέπει τη συνέχεια της
λειτουργίας του σε περίπτωση αποτυχίας του εξυπηρετητή, επιτυγχάνοντας παράλληλα την μείωση του φόρτου
εισαγωγής και τη χρήση πόρων συστήματος στο ελάχιστο. Παράλληλα εργάστηκα στην ανάπτυξη και υποστήριξη των
παρακάτω ιστοσελίδων σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας τους:
e-xclusive.com – Online Shop (Custom WooCommerce implementation by e-Avenue, EAImportAPI)
kanellopoulos.gr – Online Shop (Custom WooCommerce implementation by e-Avenue – EAImportAPI - PHP DataCenter)
badila.gr – Online Shop (Custom WooCommerce implementation by e-Avenue - EAImportAPI)
dileris.gr – Online Shop (Heavily modified custom WooCommerce implementation by e-Avenue)
babylonfashion.com – Online Shop (Custom WooCommerce implementation by e-Avenue)
ahb.gr – Online Shop (Custom WooCommerce implementation by e-Avenue)
ophthalmica.com – Website (Custom WordPress implementation by e-Avenue)
vadarli.gr – Website (Custom WordPress implementation by e-Avenue)
Κατά την ελεύθερη απασχόλησής μου εργάστηκα στην σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση των εξής ιστοσελίδων:
makeupmyday.gr – Online Shop Καλλυντικών (Πλατφόρμα WordPress/WooCommerce/Storefront – PHP Based)
sstraining.gr – Επαγγελματική ιστοσελίδα για εταιρία εκπαίδευσης στελεχών, επαγγελματιών, προσωπικού και
αθλητών (Προσωπικό μου PHP framework SolidPHP v.2.0)
key-tools.net– Online Shop (Πλατφόρμα e-Commerce OpenCart – PHP based)
items.gr – Online Shop Αγγελιών (Πλάτφόρμα e-Commerce WordPress/WooCommerce – PHP based)
roof-loft.com – Ιστοσελίδα για ενοικιαζόμενα διαμερίσματα (Προσωπικό μου PHP framework SolidPHP v.1.0)
orfanidis-offices.com – Ιστοσελίδα για ασφαλιστικό γραφείο (Προσωπικό μου PHP framework SolidPHP v.1.0)
mbs-service.gr – Στατική Ιστοσελίδα (Πλατφόρμα WordPress – PHP based)
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Σχετικά Προσωπικά Ενδιαφέροντα:
Η επαφή μου με τον προγραμματισμό άρχισε σε πολύ μικρή ηλικία (8 ετών), αποκτώντας έτσι εμπειρία
προγραμματισμού σε ένα ευρύ φάσμα από διαφορετικές πλατφόρμες όπως:
• MS-Dos / Unix / Assembly
• GW-Basic / Q-Basic / Visual Basic
• C / C++ / Visual C++ / C#
• PHP / Drupal / WordPress - WooCommerce / Joomla
• HTML5 / CSS3 / Bootstrap / W3.CSS / SCSS
• Javascript (jQuery / Backbone.js / Underscore.js / Vue.js)
• SQL (MySQL / MSSql / PgSQL / SQLite)
• CPanel / Plesk
• Linux / Windows Server
Προσπαθώ με προσωπική έρευνα και μελέτη να διευρύνω συνεχώς τις προγραμματιστικές μου ικανότητες
προσθέτοντας νέες μεθόδους ανάπτυξης επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα με στόχο την επίτευξη καλύτερης
ποιότητας/απόδοσης στις εφαρμογές μου.
Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου ως Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και έκτοτε συνεχίζω να
ανανεώνω τις γνώσεις μου μελετώντας συνεχώς τα νέα πρότυπα και μεθόδους προγραμματισμού, έτσι ώστε οι
γνώσεις μου να συμβαδίζουν με την ταχύτατα εξελισσόμενη επιστήμη της πληροφορικής.
Στα πλαίσια του Web Development έχω αναπτύξει τις προσωπικές μου βιβλιοθήκες και επαναχρησιμοποιήσιμους
αλγορίθμους, ώστε να βελτιώνω συνεχώς την παραγωγικότητά μου τόσο στη σχεδίαση όσο και στην ανάπτυξη, με
αποκορύφωμα την υλοποίηση της δεύτερης έκδοσης του προσωπικού μου PHP framework (SolidPHP v.2.0), με το
οποίο μπορώ να εμπλουτίσω οποιοδήποτε template με δυναμικό περιεχόμενο, επεξεργάσιμο από το πολυγλωσσικό
διαχειριστικό του, το οποίο είναι εξατομικευμένο στις ανάγκες του κάθε πελάτη.
Το τρέχον πάθος μου είναι συνεχής επέκταση του framework μου και η εφαρμογή του στην ανάπτυξη online
εφαρμογών και APIs χρησιμοποιώντας το μοντέλο MVC, ανεξαρτητοποιώντας εντελώς τον παράγοντα model από το
view. Επίσης πλέον αναπτύσσω εξειδικευμένα WordPress plugins τα οποία επεκτείνουν τις δυνατότητες του
WooCommerce, παρέχοντας διευκολύνσεις στη διαχείριση ενός e-shop και στην βελτίωση της απόδοσής του.

Λοιπά Έργα - Δεξιότητες
Με την εργασία μου και την συνεχή μελέτη μου, απέκτησα εξειδίκευση στον τομέα CSS styling σε συμμόρφωση με το
πρότυπο W3C WCAG 2.0. Κατά την εργασία μου στις παραπάνω εταιρίες απέκτησα επίσης εμπειρία στη διαχείριση
web site/app hosting, τόσο σε Linux Server με manual διαχείριση ή με Plesk/CPanel όσο και σε Windows Server με
Plesk/MSSQL Server/MailEnable.
Στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής & Επικοινωνιών, συμμετείχα στην ανάπτυξη των παρακάτω
εφαρμογών:
• Εφαρμογή Παρακολούθησης Ασθενών από Απόσταση (C++)
• Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Τ.Ε.Ι. Σερρών (C++)
• Εφαρμογή Ελέγχου - Αυτόματης Επιδιόρθωσης Προβλημάτων Συνδεσιμότητας για Windows 7/8/10 (C#)
(http://sourceforge.net/projects/snakednetcheck/)
Στα πλαίσια ερευνών και διεύρυνσης των προσωπικών μου γνώσεων, ενασχολήθηκα επίσης με την μελέτη γύρω από
το online marketing και την συμβολή του SEO σε αυτό, έτσι με το πέρασμα των ετών έχω προχωρήσει στην
ανάπτυξη/διαχείριση/συντήρηση του παρακάτω χώρου συζητήσεων:
https://www.ptcbox.me/forum/YaBB.pl – Διεθνές Forum συζητήσεων σε θέματα online business / affiliate marketing
(πλατφόρμα YaBB)

