
Ολοκληρωμένες λύσεις για την επιχείρησή σας. 
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     Εισαγωγή 

Ποιός Είμαι; 2 

Με λένε Γιώργο Σκορδίλη και με μία πρόταση, αγαπώ και ασχολούμαι επαγγελματικά 
με Υπηρεσίες Internet με σκοπό να βοηθήσω εσάς και την επιχείρησή σας μέσω 
αυτών. 
 
Η λιγότερο σύντομη έκδοση, είναι πως ξεκίνησα να ασχολούμαι με υπολογιστές 
γενικότερα, στα 16 μου 
(ξέρετε, να ανοίγω τον υπολογιστή, να γράφω κανένα κείμενο στο MS Word, ή να 
ανακαλύπτω την καλλιτεχνική μου φύση στο MS Paint), όταν πήγα σε ΤΕΕ για Βασική 
Εισαγωγή στη Πληροφορική και Επεξεργασία Πολυμέσων. 
 
Έπειτα, ακολούθησαν 3 ΙΕΚ: Τηλεπληροφορικής, Γραφιστικής και Τεχνικού 
Τεχνολογίας Internet, όμως σε όλα αυτά ένιωθα ότι κάτι λείπει και κάτι αναζητούσα 
παραπάνω. 
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     Εισαγωγή 

Ποιός Είμαι; 3 

Αυτό λοιπόν που αναζητούσα, είναι αυτό που αγαπώ να 
κάνω σήμερα. 
 
Να αναπτύσσω ή να βρίσκω λύσεις για επιχειρήσεις και 
ιδιώτες, με τη χρήση του Internet. 
 
Συνεπώς, "πάντρεψα" διάφορες γνώσεις από όλες τις 
σχολές που πήγα και μαζί με αρκετό Googling και 
πειράματα, κλεισμένος σε ένα δωμάτιο με τις ώρες, έχω 
φτάσει στο σημερινό μου επίπεδο, όπου και κυριολεκτικά 
καθημερινά το εξελίσσω, καθώς τίποτα στον κόσμο του 
Internet δε μένει στάσιμο.  
 
Ξεκίνησα λοιπόν να ασχολούμαι επαγγελματικά με τους 
υπολογιστές και το internet το 2004 και 2 χρόνια μετά, το 
2006, ξεκίνησα το προσωπικό μου κύριο project, την .GSP.  
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4 

 

 

• IEK ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Τεχνικός Τεχνολογίας Internet |2005 · Γλυφάδα 
 

• ΙEK ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Γραφίστας Εντύπου Και Ηλεκτρονικών Μέσων | 2003 · Γλυφάδα 
 

• IEK ΞΥΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – Τηλεπληροφορική |2002 · Γλυφάδα 
 

• ΤΕΕ ΞΥΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Τεχνικός Δικτύων / Πολυμέσα | 1999 · Γλυφάδα 

 

Εισαγωγή 

Σπουδές / Σχολές 
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Εισαγωγή 

Με εμπιστεύτηκαν 

Υποστηρίζω πάνω από 900 ενεργές ιστοσελίδες και συνεχίζω  
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Κατασκευή Ιστοσελίδων 
Εδώ, η ανάγκη σας γίνεται πραγματικότητα. “Συνδεώ” 
προϊόντα/υπηρεσίες με χρήστες & σχεδιασμό με 
εμπειρίες. 

sShops 
Σας δίνω τη δυνατότητα να αποκτήσετε το eShop που 
φαντάζεστε, με όλα τα καλούδια που ένα σωστό 
ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να έχει. 

Υπηρεσίες 

Τι κάνω 
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Βελτιστοποίηση Ταχύτητας Ιστοσελίδων Υποστήριξη Ιστοσελίδων 
Εδώ, η ανάγκη σας γίνεται πραγματικότητα. “Συνδεώ” 
προϊόντα/υπηρεσίες με χρήστες & σχεδιασμό με 
εμπειρίες. 

Σας βοηθάω με μικροεργασίες πάνω στην ιστοσελίδα σας, 
αλλά και με σοβαρότερα θέματα. Ελέγχω την ασφάλεια 
της ιστοσελίδας σας, προσθέτω πιστοποιητικό ασφαλείας 
(SSL) και άλλα χρήσιμα! 

Ασφάλεια Ιστοσελίδων 
Λίγο “άγνωστη” ως υπηρεσία, όμως πολύ σημαντική και 
σοβαρή. Δυστυχώς η πλειονότητα δίνει σημασία μόνο 
εφόσον έχει πέσει θύμα hacking. 

Φιλοξενία Ιστοσελίδων 
Παρέχω αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για να 
φιλοξενήσετε την ιστοσελίδα σας σε ασφαλείς και πάντα 
ενημερωμένους servers. Αξίζει να ρίξετε μια ματιά. 
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Υποδομή για ΑΜΕΑ & GDPR 
Σας είπαν από το ΕΣΠΑ για ιστοσελίδα που πρέπει να είναι 
WCAG 2.0 compliant? Εδώ θα βρείτε τη λύση, καθώς και 
την υποδομή για την ιστοσελίδα σας για τον Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων, που είναι πλέον υποχρεωτική. 

Local SEO 
Δε βρίσκουν οι πελάτες σας την ιστοσελίδα σας? Πάμε να 
ανεβάσουμε την ιστοσελίδα σας στα οργανικά 
αποτελέσματα της Google. Έτσι, θα μπορούν να σας 
βρουν! 

Υπηρεσίες 

Τι άλλο κάνω 
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Ανάπτυξη Mobile Εφαρμογών Διαφήμιση στην Google 
Πάμε την ιδέα σας για mobile app στο επόμενο επίπεδο. 
Μοντέρνες και λειτουργικές εφαρμογές iOS και Android, 
βασισμένες σε Ionic. 

Οι γνωστές διαφημίσεις Google Ads… Φτιάχνουμε την 
καμπάνια σας και την παρακολουθούμε με σκοπό την 
καλύτερη δυνατή απόδοσή της! 

Social Media Management 
Επειδή η επιχείρησή σας, πρέπει να είναι “παντού”, 
βοηθάω με τη διαχείριση για να αποκτήσετε μία 
σημαντική social εικόνα, στα Social Media. 

Φωτογραφία για Επιχειρήσεις 
Είναι πολύ σημαντικό η εικόνα της επιχείρησής σας, να 
απεικονίζεται σε επαγγελματικές φωτογραφίες. 
Αποφύγετε τις ερασιτεχνικές φωτογραφίες που μπορούν 
να σας κάνουν κακό! 
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Υπηρεσίες 

Επείγοντα Web Περιστατικά 

• Η ιστοσελίδα σας είναι “κάτω”. 

• “Χάκαραν” την ιστοσελίδα σας. 

• Έχετε γενικότερα κάποιο πρόβλημα με την ιστοσελίδα σας. 

• Χάκαραν το server σας. 

• Είναι κάτω ο server σας και δεν ξέρετε τι να κάνετε. 

• Έχετε πρόβλημα με τα mail σας. 

• Γενικότερα βρίσκεστε σε μία δυσάρεστη κατάσταση σχετικά με κάποια υπηρεσία web και δεν 
ξέρετε πως να την αντιμετωπίσετε. 

Μπορώ να βοηθήσω με λύσεις στα προβλήματα με την ιστοσελίδα σας και όχι μόνο. 
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Και κάποια ακόμα... 

Projects στα οποία συμμετέχω 

• Web & Graphic Design Management στη Celestial Keys Records 

• Προσωπικό Project: Get Your App - Εφαρμογές για κινητά 

• Προσωπικό Project: Rent A Shop - Ενοικίαση Eshop 

• Technical Advisor στη Celestial Arts & Entertainment Productions 

• Web & Graphic Design Management στην Keys Records 

• Managing Partner στην thePRESTiGE Productions & Events 

• Partner στην TouristikaPaketa.gr | Πακέτα εκδρομών 

• Ανενεργό Προσωπικό Project: Web2app - Από Ιστοσελίδα σε 
Mobile App 

• Ανενεργό Προσωπικό Project: Digital Pages 

• Ανενεργό Προσωπικό Project: e-Meremetia 

• Ανενεργό Project: NormaWeb | Web Design & Internet 
Applications 

• Ανενεργό Project: Υπηρεσίες Internet και Δικτύων // HyperWorks 

• Ανενεργό Προσωπικό Project: Απλά Κείμενο 
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Ευχαριστώ! Κατασκευή & Υποστήριξη Ιστοσελίδων | Υπηρεσίες Web 
Άλιμος - Γλυφάδα - Ηλιούπολη - Αθήνα 

694 87 11 047 | info@gsproject.gr | www.gsproject.gr 

#letsfixthat 
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