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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ευάγγελος Πάλλης 

 Περικλέους 25, Μαρούσι 15122 

 6974527566 

info.vpsnak@gmail.com 
Ημερομηνία γέννησης 30/06/1995 
Υπηκοότητα Ελληνική, Καναδική 
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/evangelos-pallis/ 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

2013 - Παρόν Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (έδρα: Σπάρτη) 
 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Παράρτημα Σπάρτης 

2001-2013 Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ Πεύκη 
Βαθμός: 15,9 / 20 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
Οκτώβριος 2017 - Παρόν Web Developer στην εταιρεία Webo2 

Projects:  
- Magento 1 
▪ twistshake.gr 
▪zoizoi.gr  
▪superoffers.gr 
▪easysports.gr 
▪zeotec.gr 
▪ readyforbaby.gr 
▪power4u.gr 
▪gmobile.gr 
▪yomobile.gr 
▪onlymobile.gr 
▪buytools.gr 
▪acuplus.gr 
▪b2b.kanellakis-sa.gr 
▪gammaromatics.gr 

- Magento 2 
▪settecolori.gr 
▪blackeyewearbox.com 
▪www.lakiotis.gr 
▪silvernmore.gr 

- Wordpress 
▪melidoulawfirm.gr 
▪biofarmnorthcorfu.com 
▪e-band.gr 
▪www.igegroup.gr 
▪pekepsy.com 
▪easypoints.gr 
▪www.kanellakis-sa.gr 
▪dimotikamme.gr 

 © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2017 Σελίδα 1 / 3  



▪zeler.readytogo.gr 
▪zeotecgroup.com  
▪easyservice.gr 
▪slevori.com 
▪ ribrentals.gr 

Μάιος 2017 – Παρόν Δημιουργία, συντήρηση ιστοτόπου 
https://taxianddriver.gr/  
https://www.facebook.com/taxianddriver/  
▪ Παραμετροποίηση και μορφοποίηση της ιστοσελίδας 
▪Συντήρηση φιλοξενίας της ιστοσελίδας 
▪SEO / PageSpeed Optimizations και Facebook Promotion 

Σεπτέμβριος 2016 – Παρόν Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου 
https://savingmoney.gr/  
▪ Παραμετροποίηση και μορφοποίηση της ιστοσελίδας 
▪Συντήρηση φιλοξενίας της ιστοσελίδας 

Μάιος 2016 – Μάιος 2018 Δημιουργία, συντήρηση ιστοτόπου και social media 
https://taxikatsa.gr/  
https://www.facebook.com/taxikatsa/  
▪ Παραμετροποίηση και μορφοποίηση της ιστοσελίδας 
▪Συντήρηση φιλοξενίας της ιστοσελίδας 
▪Δημιουργία, ενημέρωση και προώθηση Facebook Page 

Οκτώβριος 2014 – Παρόν Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου 
https://eco-gas.gr/  
▪ Παραμετροποίηση και μορφοποίηση της ιστοσελίδας 
▪Συντήρηση φιλοξενίας της ιστοσελίδας 

 
 
 
 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Μητρική γλώσσα Ελληνικά 
Λοιπές γλώσσες Αγγλικά (ESB Lower) 

Γαλλικά (Sorbonne C1) 

Επαγγελματικές δεξιότητες ▪ Καλή γνώση Wordpress που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη των site:  

- Eco-gas.gr 

- Savingmoney.gr 

- Taxianddriver.gr 

- Taxikatsa.gr 
- easyservice.gr 
- e-band.gr 
- zeler.readytogo.gr 
- melidoulawfirm.gr 

▪ Καλή γνώση Magento που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη των site: 
- gammaromatics.gr 
- acuplus.gr 
- readyforbaby.gr 
- gmobile.gr 
- twistshake.gr 
- lakiotis.gr 
- silvernmore.gr 
- blackeyewearbox.com 

▪ Καλή γνώση HTML / CSS / PHP / JavaScript 

▪ Καλή γνώση SASS / LESS 
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▪ Καλή γνώση MySQL 
▪Απλή γνώση Reactjs / Gatsby / Graphql 
▪Εμπειρία σε git, linux server, REST api, ajax 

Ψηφιακή δεξιότητα ▪ Γνώση Phpstorm, Visual Studio, Eclipse, Arduino IDE, Vmware, Simplify3D, 123Design, 
Cura 

▪ Χειρισμός Microsoft Office (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις) 

▪ Απλή γνώση λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο  

▪ Καλή γνώση Windows 7/10  

▪ Καλή γνώση Linux 

Άλλες δεξιότητες ▪ Καλή γνώση C / C++ που αποκτήθηκε μέσα από τα παρακάτω project:  

- Προσομοίωση τραπεζικού συστήματος με χρήση δυναμικών δομών 

- Προσομοίωση συστήματος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με χρήση δυναμικών 
δομών 

- Προσομοίωση συστήματος διαχείρισης διοδίων σε αυτοκινητόδρομο με χρήση 
αντικειμενοστραφή προγραμματισμού 

- Εύρεση συντομότερης διαδρομής με χρήση αλγορίθμου Dijkstra 

▪ Βασική γνώση Visual C# που αποκτήθηκε μέσα από ανάπτυξη ενός Internet Relay Chat bot 

▪ Υλοποίηση αυτοματισμών με χρήση μικροεπεξεργαστών Arduino – Raspberry Pi (Internet of 
Things) 

▪ Γνώση 3D Modeling και χειρισμός 3D Printer (Wanhao Duplicator i3) 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Σεμινάρια ▪ e-Commerce & m-Commerce: Συστήματα και εφαρμογές (ΤΕΙ Σπάρτης 2015) 

▪ Dot.Net.Expert: Εργαλεία και τεχνικές που σχετίζονται με ανάπτυξη εφαρμογών 
προσανατολισμένων σε έξυπνες χειροσυσκευές 

▪ Let me Entertain you! AI that Designs games for you (Τεχνητή νοημοσύνη που σχεδιάζει 
παιχνίδια) 
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