
Γεώργιος Κατσίκας  

IT Systems Administrator 

 

Προσωπικά στοιχεία: 

Ημερομηνία γέννησης:  17/12/1966  

Διεύθυνση: Ανθέων 29, Πεύκα, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.57010      

Τηλ.: 2310675722 / 6974383773  

E-mail: geokats@auth.gr 

Website: http://geokats.webpages.auth.gr/ 

 

Εκπαίδευση: 

1994: Πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

Πτυχιακή εργασία για το τμήμα Αυτοματισμού: Πρακτική εφαρμογή τροχιακής καθοδήγησης οχήματος 

με έλεγχο από H/Y. 

 

Ξένες Γλώσσες:  

Γνώσεις αγγλικών σε επίπεδο B2, και άριστη γνώση της τεχνικής ορολογίας της γλώσσας 

 

Συμμετοχή σε σεμινάρια: 

α) Ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και δίκτυα, τεχνική και διοικητική υποστήριξη πωλήσεων, προσωπική 

οργάνωση θέσης εργασίας, διάρκειας 36 ωρών.  

β) Microsoft Windows NT server, εγκατάσταση και ρυθμίσεις δικτύου. 

Κάτοχος τίτλου Singular Certified Consultant. 

 

Δεξιότητες: 

• Τεχνικές γνώσεις Η/Υ και των περιφερειακών τους. 

• Συντήρηση και υποστήριξη ηχητικών - οπτικών μηχανημάτων και συστημάτων. 

• Προγραμματισμός υπολογιστών "ανοικτής αρχιτεκτονικής" (PLC) και εγκαταστάσεις σε βιομηχανικές 

εφαρμογές.  

• Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων (ISDN, voice-data κ.α.), τηλεφωνικών κέντρων. 

• Γνώσεις εμπορικών εφαρμογών Singular, Unisoft κλπ. (υποστήριξη - συντήρηση). 

• Απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων και τεχνική υποστήριξη. 

• Προγραμματισμός σε C, C++, html, css, php, mysql, javascripts. Διαχείριση βάσεων δεδομένων SQL 

(postgres, mysql) και προγραμματική σύνδεση τους με εφαρμογές Web. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση σύνθετων δικτύων Lan - Wireless και εφαρμογών σε αυτά. (Μελέτη 

τοπολογίας δικτύων, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση δικτύου, server, τερματικών, χρηστών). 



• Εγκατάσταση και υποστήριξη (Network System Administrator) σε server με Windows και linux (web 

server, mail server, exchange server, proxy server, sql server κλπ). 

• Διαχείριση όλων των λειτουργικών συστημάτων Microsoft, άριστη γνώση Microsoft Office. 

• Μεγάλη εξοικείωση με Linux και Unix και διαχείριση - προγραμματισμός σε αυτά (shell scripting – 

perl, php) και εφαρμογές Server (Apache, Exim κλπ).  

• Μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή web sites με Joomla CMS. 

 

Προϋπηρεσία: 

• 05.1994 - 08.1995:  

Εταιρία ASTRON, με αντικείμενο προγραμματισμό σε "C" στο DOS και στο OS-9 (VME, unix like), 

καθώς και με προγραμματισμό και εγκατάσταση υπολογιστών "ανοικτής αρχιτεκτονικής" (PLC) σε 

βιομηχανίες. 

• 08.1995 - 12.1995:  

Εταιρία COMPUTER TEAM ΑΕΒΕ, με αντικείμενο εγκαταστάσεις - συντήρηση δικτύων και service 

H/Y. 

• 12.1995 - 01.1998:  

Εταιρία TECHNECO ΕΛΛΑΣ, στο τμήμα Τεχνικής υπηρεσίας-υποστήριξης με αντικείμενο μελέτη - 

εγκαταστάσεις - συντήρηση δικτύων Η/Υ (Windows-Novell-Unix), service H/Y (και όλων των 

περιφερειακών τους), και κατασκευή προγραμμάτων σε γλώσσα "C". 

• 01.1998 - 09.2000:  

Εταιρία ΤΗΙΝΧ, στο τμήμα Τεχνικής υπηρεσίας-υποστήριξης με αντικείμενο service Η/Υ, 

εγκαταστάσεις routers, τηλεφωνικών κέντρων. Network System Administrator (μελέτη υλοποίηση, 

εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση) δικτύων, server, τερματικών, χρηστών σε Novell, Windows 

NT, 2000, NT BackOffice, Exchange server, Proxy server. 

• 10.2000 - 08.2002:  

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, στο Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και 

Περιβαλλοντικής Μηχανικής με συμβάσεις έργου, με ιδιότητα System Administrator στο δίκτυο του 

εργαστηρίου: Διαχείριση - υποστήριξη Linux server και εφαρμογών του, και χρηστών με Windows 

2000-ΧΡ και εφαρμογών σε αυτά. Κατασκευές προγραμμάτων σε περιβάλλον  Windows-internet, και 

ιστοσελίδων στο internet. 

• 09.2002 - σήμερα:  

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας κ. Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 

με αντικείμενο την υποστήριξη-συντήρηση της νησίδας 23 H/Y του τμήματος, υποστήριξη όλων των 

χρηστών (διδακτικού και λοιπού προσωπικού) του τμήματος σε επίπεδο software και hardware, των 

εποπτικών μέσων διδασκαλίας, των εκτυπωτών και φωτοτυπικών του τμήματος, την εγκατάσταση - 

συντήρηση server που τρέχει πλατφόρμα Moodle, την σχεδίαση - κατασκευή και συντήρηση της 

ιστοσελίδας του τμήματος και άλλων ιστοσελίδων (Joomla) (δυναμική ενημέρωση, ανάρτηση 

ανακοινώσεων κλπ). 


