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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Επίθετο:     Λυκοτσέτας 

Όνομα:      Αχιλλέας 

Διεύθυνση κατοικίας:    Δραγατσανίου 1η πάροδος 11 
35 100 Λαμία 

Τηλέφωνο οικίας:    22310 51427 
                    κινητό:    6949193311 

e-mail:      aliko@teiste.gr 

Οικογενειακή κατάσταση:   Έγγαμος (2 τέκνα) 

Ημερομηνία γέννησης:    14/02/1974 

 
Σπουδές:     Ηλεκτρονικός Μηχανικός  

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΤΕΙ Θεσ/νίκης) 

 
Ξένες γλώσσες:      Αγγλικά  

First Certificate in English (Lower) 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Εργοδότης: Τ.Ε.Ι. Λαμίας – Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
Θέση:  Εξωτερικός Συνεργάτης στο Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και 

Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Ε.Π.)  

Διάρκεια:  Δεκ. 2008-σήμερα (Δεκ. 2014) (6 χρόνια) 
 
Αντικείμενα σχετικά με εξοπλισμό και τεχνολογίες δικτύων: 

 Αναβάθμιση της σύνδεσης του ιδρύματος με το δίκτυο του ΕΔΕΤ, σε συνεργασία με την 
αντίστοιχη ΔΟ, σε Gigabit Ethernet μέσω οπτικής ίνας (dark fiber) 
(μερική παραμετροποίηση του CPE switch (Extreme Networks)) 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του κεντρικού router του ιδρύματος σε λειτουργικό 

OpenBSD και τη χρήση του πακέτου OpenBGPd 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του κεντρικού router (Cisco 2821) για την ανάπτυξη των 

διαθέσιμων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ (multicasting, VoIP) 

 Αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου του ιδρύματος με τη χρήση του πρωτοκόλλου OSPF  
(παραμετροποίηση των routers του δικτύου (Cisco, zebra OSPFd και OpenOSPFd)) 

 Παραμετροποίηση του κεντρικού firewall (OpenBSD pf ) του ιδρύματος 

 Παραμετροποίηση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Cisco routers, Cisco, 3Com layer3, Dell και 

Linksys switches και Lucent Access router) σε τεχνολογίες (dynamic (BGP, OSPF) routing, QoS, 

dial-up access, και VLANs) 

 Αναβάθμιση των συνδέσεων των παραρτημάτων του ιδρύματος από μισθωμένες γραμμές 

HellasCom σε ADSL με τη χρήση τεχνολογίας Cisco IPsec VPN 

 Επέκταση και αναβάθμιση του ασύρματου δικτύου (pfsense based captive portal (FreeRADIUS 

με LDAP auth)) του ιδρύματος με τη χρήση εξοπλισμού Cisco APs και OpenWRT based APs 

 Υλοποίηση και παραμετροποίηση Console server με τη χρήση εξοπλισμού Cisco router 

 Σχεδιασμός και συντήρηση παθητικού εξοπλισμού του ιδρύματος (δομημένη καλωδίωση data 
και φωνής) 
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Αντικείμενα σχετικά με εξοπλισμό συστημάτων: 

 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση servers σε λειτουργικά συστήματα OpenBSD, 

FreeBSD και Linux (Debian, CentOS) των δικτυακών τεχνολογιών DNS, DHCP, OpenLDAP, e-

mail (IMAP, SMTP), web, web hosting προσωπικού και σπουδαστών, anonymous FTP, web 

FTP, NTP και FreeRADIUS 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Virtualization (VMware vCenter 5) και 

μεταφορά μέρους των υπαρχόντων servers σε Virtual Machines (P2V migration) 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Virtualization (ProxMox – KVM based) και 

μεταφορά μέρους των υπαρχόντων servers σε Virtual Machines (P2V migration) 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση iSCSI storage (Dell EqualLogic PS4100X) για την 

αναβάθμιση του συνόλου των υπηρεσιών του ιδρύματος 

 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών του ιδρύματος σε Virtual Machines:  
(eclass2, webmail2, ticketing system, VMs για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, 
τηλεφωνικός κατάλογος ιδρύματος, αυτόματο backup με χρήση scripts των servers του 
ιδρύματος, eponymous FTP κ.α.) 

 
Αντικείμενα σχετικά με δικτυακές υπηρεσίες: 

 Εποπτεία δικτύου με τη χρήση των SNMP based προγραμμάτων What’s Up Gold, PRTG, MRTG 

και Nagios 

 Κατασκευή και συντήρηση των ιστοσελίδων των τμημάτων και των παραρτημάτων του Τ.Ε.Ι. 

Λαμίας (html, php και CMS (Drupal, Wordpress) based) 

 Αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικού της αίθουσας τηλεδιάσκεψης του ιδρύματος για την 

πραγματοποίηση εκλεκτορικών (πλατφόρμα e-presense  του ΕΔΕΤ) και εξ’ αποστάσεως 

μαθημάτων (πλατφόρμα Big Blue Button)  

 Τεχνικός υπεύθυνος του ιδρύματος για τις υπηρεσίες του ΕΔΕΤ (Υπηρεσία Ψηφιακών 

Πιστοποιητικών, Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης) 

 Εγκατάσταση, υποστήριξη και αναβάθμιση του νέου λογισμικού της  Ηλεκτρονικής 

Γραμματείας (πλατφόρμα e-University της Cardisoft AE) 

 Εγκατάσταση, υποστήριξη και αναβάθμιση των νέων λογισμικών της Οικονομικής Υπηρεσίας, 
Ειδικού Λογαριασμού, τμήματος Προσωπικού και τμήματος Μισθοδοσίας (προγράμματα της 
OTS AE) 

 
Άλλα αντικείμενα: 

 Σύνταξη προδιαγραφών για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (servers, routers και 

switches) για τις ανάγκες του Κ.Υ.Τ.Ε.Π.  Τ.Ε.Ι. Λαμίας (αξίας  80.132 €) 

 Σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών υλοποίησης της δομημένης καλωδίωσης 

του κτιρίου της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (αξίας  40.000 €) 

 Σύνταξη προδιαγραφών για Προμήθεια Υπολογιστικού και Δικτυακού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες του ΚΥΤΕΠ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (αξίας  73.800 €) 

 Σύνταξη διαγωνισμού: «Αντικατάσταση και υποδομή για μελλοντική επέκταση του 

υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου οπτικών ινών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας » (αξίας  35.000 €) 

 Καθημερινή υποστήριξη των Διοικητικών Υπαλλήλων και του Επιστημονικού Προσωπικού 

 Παραμετροποίηση και συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου του ιδρύματος (Alcatel-Lucent 

OmniPCX) 

 Τεχνικός υπεύθυνος κόμβου του Ε.Δ.Ε.Τ. στην Λαμία  
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Εργοδότης:  Altec Α.Β.Ε.Ε. (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας -ΟΠΣΠ) 

Θέση:  Συνεργάτης με καθήκοντα επιτόπιας υποστήριξης και υποστήριξης χρηστών της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειών  

Διάρκεια:  Νοε. 2006-Οκτ. 2009 (3 χρόνια) 
 
Αντικείμενα: 

 Υποστήριξη χρηστών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 Παραμετροποίηση και διαχείριση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Cisco router και switches) 
σε τεχνολογίες (static routing, IPsec VPN και VLANs)  

 Παραμετροποίηση και διαχείριση servers σε λειτουργικό σύστημα Windows 2003 server σε 

τεχνολογίες  Active Directory, DNS, DHCP και εφαρμογών Exchange server και ISA server 

 Παραμετροποίηση και διαχείριση servers σε λειτουργικό σύστημα AIX με εφαρμογές Oracle 
database και Oracle Application server 

 
 

Εργοδότης: Αθήνα 2004 (Atos Origin SA) 
Θέση:   Τεχνικός δικτύων Cisco Systems  
Διάρκεια:  Ιουλ. 2004-Αυγ. 2004 (2 μήνες) 
 
Αντικείμενα:  

 Υποστήριξη ενεργού δικτυακού εξοπλισμού Cisco (routers και switches) διάρκεια των 
Ολυμπιακών αγώνων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 

 

Εργοδότης:  Alfanet Α.Ε. (Θεσ/νίκη) 

Θέση:   Τμήμα ασύρματων και δορυφορικών δικτύων 
Διάρκεια:  Οκτ. 2000 – Φεβ. 2001 (5 μήνες πρακτική εξάσκηση)και  

      Μαρ. 2001-Οκτ. 2001 (8 μήνες) 
Αντικείμενα: 

 Παραμετροποίηση και εγκατάσταση εξοπλισμού ασυρμάτων δικτύων 
 (Access Points και Wireless Bridges της εταιρείας BreezeCom/Alvarion) 

 Παραμετροποίηση και εγκατάσταση εξοπλισμού δορυφορικών δικτύων 
(One Way δορυφορικό Internet της εταιρείας E-sat και Two-Way δορυφορικό Internet της 

εταιρείας Com-to-NET) 

 Εγκατάσταση κεραιών ασυρμάτων και δορυφορικών δικτύων 

 

Εργοδότης: Alfanet Α.Ε. (Θεσ/νίκη) 

Θέση:  Τμήμα διαχείρισης και ανάπτυξης δικτύου 

Διάρκεια:  Οκτ. 2001 – Νοε. 2002 (1 χρόνος και 2 μήνες) 
 

Αντικείμενα: 

 Παραμετροποίηση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Cisco routers και switches, Intel layer3 
switches, Packteer packetshaper, Linux Routing Project)  
σε τεχνολογίες (static και dynamic (RIP) routing, QoS, dial-up και ISDN access, VoIP, και LAN) 

 Εποπτεία δικτύου με τη χρήση του SNMP based προγράμματος What’s Up Gold 

 Εγκατάσταση παθητικού δικτυακού εξοπλισμού (δομημένη καλωδίωση) 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Εργοδότης:  Τ.Ε.Ι. Λαμίας 
Θέση:  Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Η/Υ 
Διάρκεια:  Οκτ. 2004 – Ιουν. 2008 (4 χρόνια και 9 μήνες) 
 
Αντικείμενα: 

 Διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων: 

o Δίκτυα Η/Υ 

o Σχεδίαση Δικτύων Η/Υ (και το μάθημα θεωρίας) 

o Δίκτυα Υψηλών ταχυτήτων 

o Διαδικτυακές Εφαρμογές Πραγματικού χρόνου 

 

Εργοδότης: Τ.Ε.Ι. Λαμίας 

Θέση:  Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Ηλεκτρονικής 

Διάρκεια:  Οκτ. 2003 – Ιουν. 2004 και Οκτ. 2005– Ιουν. 2006 (1 χρόνος και 6 μήνες) 
 

Αντικείμενα: 

 Διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων: 

o Αρχιτεκτονική Η/Υ 

o Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές 

o Interfaces–Μικροελεγκτές-Κάρτες (και το μάθημα θεωρίας) 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Εργοδότης: Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
Θέση:  Εξωτερικός συνεργάτης Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

Στο Υποέργο 1: «Κεντρική Δράση του ΤΕΙ Λαμίας» της Πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ – 
Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λαμίας»  

  Υπεύθυνος: Λούπης Μιχαήλ  (Επίκουρος Καθηγητής) 
Διάρκεια:  Νοε. 2013-σήμερα (Δεκ. 2014)  (1 χρόνος και 2 μήνες) 
 
Αντικείμενα:  

 Τεχνική υποστήριξη του έργου και 

 Υποστήριξη Ιστοσελίδας 

 Εκθέσεις προόδου 
 

Εργοδότης:  Ε.Λ.Κ.Ε.  Τ.Ε.Ι. Λαμίας 
Θέση:  Εξωτερικός συνεργάτης Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΙ Λαμίας 

για το  πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ: «Ανάπτυξη περιεχομένου και προηγμένων τηλεματικών 
υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία του ΤΕΙ Λαμίας»  

  Υπεύθυνος: Λάμψας Πέτρος (Καθηγητής) 
Διάρκεια:  Απρ. 2006-Νοε. 2006 (8 μήνες) 
 
Αντικείμενα:  

 Παραμετροποίηση Cisco MCU IP/VC 3511 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση GNU Gatekeeper σε Windows 2003 server 

 Παραμετροποίηση hardware H.323 τερματικού  VCON Falcon IP 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση software H.323 τερματικού Polycom PVX 

 Οργάνωση τηλεδιασκέψεων με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Υπεύθυνος  της αίθουσας τηλεδιάσκεψης του έργου 

 Σύνταξη προδιαγραφών για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου 
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Εργοδότης: Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Λαμίας 

Θέση:  Εξωτερικός συνεργάτης Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΙ Λαμίας 
για το πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ: 

«Ενίσχυση Σπουδών στο τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Η/Υ του ΤΕΙ Λαμίας»  

  Υπεύθυνος: Αντωνής Κων/νος (Καθηγητής Εφαρμογών) 

Διάρκεια:  Απρ. 2007-Αυγ. 2008 (1 χρόνος και 5 μήνες) 
 
Αντικείμενα:  

 Εγκατάσταση σε λειτουργικό Solaris, διαχείριση (δημιουργία μαθημάτων και χρηστών) και 

υποστήριξη της πλατφόρμας εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως Blackboard 

 Εγκατάσταση σε λειτουργικό Windows 2003 server, διαχείριση (δημιουργία μαθημάτων και 

χρηστών) και υποστήριξη της πλατφόρμας εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως LAMS 

 Συντήρηση της ιστοσελίδας του προγράμματος 

 Υποστήριξη εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων  του προγράμματος 

 Σύνταξη προδιαγραφών για την αγορά λογισμικού αναβάθμισης για τις ανάγκες του έργου 
 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 CCNA  

 BSCI 

 VMware VCP (σε εξέλιξη) 
 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Μέλος της ομάδας επόπτευσης υλοποίησης του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών του 

Δήμου Λαμίας σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Ιδρυτικό μέλος και γραμματέας του συλλόγου Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου 

Λαμίας 

 Προπονητής και παίκτης της ποδοσφαιρικής ομάδας «ΑΟ Γιαννιτσούς» 


