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3ο Σεμινάριο - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 

Τάσεις & Προκλήσεις (27-5-2021) 
Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΕΕ2.5.3 Αντικειμενοστραφούς 

Προγραμματισμού, την Πέμπτη, 27/5/2021, 4-7μμ, θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά οι 

παρακάτω διαλέξεις: 

• 16:00-16:15 – Εισαγωγή, Χαράλαμπος Πατρικάκης, Μιχάλης Φειδάκης 

• 16:15-16:30 – «Το Πρόγραμμα Oracle Academy», Ελένη Τσιπά Oracle Academy 

Programme Manager & Corporate Citizenship Specialist, GCMM cluster, 

https://www.oracle.com  

Το Oracle Academy είναι το κορυφαίο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Oracle που 

έχει στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων Πληροφορικής εκπαιδευτικών και σπουδαστών 

όλων των βαθμίδων ώστε να προετοιμαστούν για σπουδές στην Πληροφορική και την 

είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 

• 16:30–17:15 – “Why Add Security to your skillset and how to do it”, Σπύρος Βάλσαμος, 

Enterprise Security Practice Leader at Oracle Hellas S.A https://www.oracle.com  

Γιατί είναι σημαντικός ο τομέας του Information Security σήμερα; Πως διαμορφώνεται  

είναι η αγορά εργασίας στο συγκεκριμένο τομέα και πως η Oracle Hellas 

δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο μέσω του Enterprise Security Competence Center που 

υπάρχει στην Αθήνα; 

• 17:15-17:30 – Συζήτηση 

• 17:30-17:45–Διάλειμμα  

• 17:45-18:30 – «Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, και τώρα τι;», Μάρκος 

Φραγκάκης, Principal Software Engineer at Workable, https://www.workable.com 

Σε λίγες μέρες τελειώνει το εξάμηνο στο οποίο διδαχτήκατε το μάθημα του 

Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού. Ήταν ένα απλό μάθημα, ή ένα κλειδί που 

μπορεί να ανοίξει κάποιες πόρτες; Στην παρουσίαση αυτή θα ενημερωθείτε για τις 

διαφορετικές ευκαιρίες εργασίας που υπάρχουν γύρω από την ανάπτυξη του λογισμικού, 

οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον προγραμματισμό, αλλά με διάφορες 

ειδικότητες. Θα μάθετε πώς είναι η καθημερινότητα ενός επαγγελματία στον τομέα. 

Τέλος, θα ακούσετε για τα άφθονα εφόδια που υπάρχουν από εδώ και πέρα για κάποιον 

που θέλει να ασχοληθεί περισσότερο. 

• 18:30-19:00– Συζήτηση, κλείσιμο ημερίδας. 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες/οι να συνδεθούν στο σύνδεσμο του μαθήματος της 

Πέμπτης, στις 4μμ, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση. 
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Λίγα λόγια για τους ομιλητές: 

 

 Η Ελένη Τσιπά είναι υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος Oracle 

Academy και των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της Oracle 

για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία, Βόρειο Μακεδονία και Κόσοβο. 

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Oracle Ελλάς το 2004 ως Υπεύθυνη Δημοσίων 

Σχέσεων και στη συνέχεια ανέλαβε και αρμοδιότητες για την ΕΚΕ. Εχει 

εργαστεί σε θέσεις marketing και δημοσίων σχέσεων στις εταιρείες Intel, IKON Porter Novelli, 

Bull, Intersys και Compupress. Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ενεργή εθελόντρια. 

 

 Ο Σπύρος Βάλσαμος είναι υπεύθυνος του Enterprise Security Competence 

Center της Oracle Hellas με υλοποιήσεις έργων security σε διάφορες εταιρίες 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Το 2003 προσλήφθηκε από την Oracle Hellas 

(στο τμήμα των υπηρεσιών, Oracle Consulting) στην οποία βρίσκεται μέχρι 

σήμερα. Στη διάρκεια της θητείας του στην Oracle Hellas έχει αναλάβει 

διάφορες θέσεις ώς Software engineer, Technical Architect, Project Manager, Technical Leader 

στην ομάδα ERP και τα τελευταία 5 χρόνια είναι υπεύθυνος του Enterprise Security Competence 

Center. Είναι πιστοποιημένος CISSP (Certified Information Systems Security Professional). 

 

 Ο Μάρκος Φραγκάκης είναι πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με 

μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του 

Εδιμβούργου. Εδώ και 15 χρόνια εργάζεται ως προγραμματιστής. Έχει εργαστεί 

σε εταιρείες που αναλαμβάνουν την ανάπτυξη λογισμικού για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και εδώ και 5 χρόνια εργάζεται στην εταιρεία Workable, όπου με την ομάδα του 

αναπτύσσουν το κύριο προϊόν της εταιρείας. 

 


