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Βιογραφικό σημείωμα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Νικόλαος  Καρανίκας

Λάρισα ΤΚ 41447  Ελλάδα

2410- 684555 6949592459

nkaranikas@uth.gr

| Ημερομηνία γέννησης 17/01/1968 | Εθνικότητα Ελληνική

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

5/2020 - ΣΗΜΕΡΑ: Ε.ΔΙ.Π.( Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) στο Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της
Σχολής  Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας

1/2019 - 4/2020 : Ε.ΔΙ.Π.( Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας

10/2014- 1/2019 : Ε.ΔΙ.Π. ( Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ( Συγκρότημα Γαιόπολις)

(Περιφερειακή οδός Λαρίσης-Τρικάλων, Λάρισα (Ελλάδα)

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας

 Εφαρμοσμένη Εκπαίδευση στα παρακάτω μαθήματα:


 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι  ( Εργαστήριο )
 Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ ( Εργαστήριο )
 Ηλεκτροτεχνία - Μηχανολόγων  ( Εργαστήριο )
 Ηλεκτρικές Μετρήσεις ( εργαστήριο)
 Τεχνολογία Μετρήσεων ( εργαστήριο)
 Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας  ( Θεωρία)

 Επίβλεψη πλήθους διπλωματικών εργασιών


9/2003- 10/2014 Ε.Τ.Ε.Π (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό ) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη ΤΕΙ Θεσσαλίας
(Περιφερειακή οδός Λαρίσης-Τρικάλων, Λάρισα (Ελλάδα)

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εργαστηριακού εξοπλισμού καθώς και υποστήριξη
εργαστηριακή διδασκαλίας.

5/1999 – 9/2003 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη INTRAKAT SA ( 5ο χλμ Λάρισας – Τυρνάβου)

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Προϊστάμενος τμήματος προγραμματισμού ρομποτικών μηχανημάτων ( CAD-CAM)
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

3/1994 – 5/1999 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη INTRAKAT SA ( 5ο χλμ Λάρισας – Τυρνάβου)

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας
Στέλεχος του τομέα ηλεκτρομηχανικών κατασκευών με αρμοδιότητες :
•  ανάλυση - σχεδιασμός - βιομηχανοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών προϊόντων μέσω Η/Υ (
συστήματα CAD-CAM)
•  επικεφαλής ομάδας προγραμματισμού μηχανημάτων προπαρασκευής ελεγχόμενα από Η/Υ (
CAD- CAM)

3/1991 – 3/1994
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη INTRAKAT SA  ( 5ο χλμ Λάρισας – Τυρνάβου)

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας
Στέλεχος του Τεχνικού Τμήματος  με αρμοδιότητες :
• ανάλυση – σχεδιασμός – βιομηχανοποίηση  ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων ( Πυλώνες
μεταφοράς ηλεκτρικής  ενέργειας 150 KV - 380KV(ΔΕΗ), Υποσταθμοί Μέσης τάσης, οικίσκοι και
ιστοί κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE-COSMOTE- WIND ) κ.α.
• μέλος της ομάδας εργασίας για την απόκτηση του αρχικού πιστοποιητικού ποιότητας του
εργοστασίου κατά ISO 9002 .

6/1989 - 12/1989 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη INTRAKAT SA  ( 5ο χλμ Λάρισας – Τυρνάβου)

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας
6μηνη πρακτική εξάσκηση στο Τμήμα Συντήρησης και στο Τεχνικό Τμήμα της INTRAKAT S.A. (
εταιρεία ομίλου ΙΝΤRACOM S.A )

2012
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας
(Quality Management and Technology MSc )  με βαθμό 6.90 ( Λίαν καλώς)

Επίπεδο  7
Εθνικού Πλαισίου

Προσόντων
Ονομασία  και  τοποθεσία του οργανισμού
εκπαίδευσης Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ( ΕΑΠ ) ,Πάτρα , Ελλάδα

Μαθησιακά αποτελέσματα

▪Οργάνωση εργαστηριακών δοκιμών, ελέγχων και διακριβώσεων
▪Μελέτη της αξιοπιστίας και της συντήρησης συστημάτων.
▪Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας με βάση μετρήσεις που έχουν γίνει

και στόχους που έχουν τεθεί.
▪ Εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών στατιστικού ελέγχου της ποιότητας.
▪Στατιστικά εργαλεία και μετρητικές τεχνικές για τον «εν σειρά» και «εκτός σειράς» έλεγχο της

ποιότητας
▪ Σχεδιασμός τεχνικών διαχείρισης της ποιότητας κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή ενός

προϊόντος.
▪ Εφαρμογή προτύπων συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και μοντέλων ολικής

ποιότητας, κόστους ποιότητας και σχέσεων πελάτη-προμηθευτή.
▪ Εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης,
▪Σχεδιασμός και διαχείριση επιθεωρήσεων συστημάτων ποιότητας ( εσωτερικών και

εξωτερικών επιθεωρήσεων
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1990 Πτυχίο τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με
βαθμό 6.82 ( Λίαν καλώς)

Ονομασία  και  τοποθεσία του οργανισμού
εκπαίδευσης ΤΕΙ Θεσσαλίας ,  Λάρισα,  Ελλάδα

Μαθησιακά αποτελέσματα
 Εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων στην εκπόνηση

ηλεκτρολογικών μελετών που σχετίζονται με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε οικιακά και
βιομηχανικά κτίρια και επίβλεψη τής εφαρμογή τους.

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και επίβλεψη τής λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και
βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.

 Σχεδιασμός, επίβλεψη και εγκατάσταση  εργαλείων και εφαρμογών πληροφορικής.
 Σχεδιασμός, επίβλεψη και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και επιμέρους

διατάξεων.
 Τήρηση και εφαρμογή κανόνων ασφάλειας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 Εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών, τεχνολογικών καθώς και διοικητικών μεθόδων

στην παραγωγή, στην πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας συσκευών και
διατάξεων.

 Εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών σε εργαστήρια δοκιμών τελικών
προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών και απονομής πιστοποιητικών τήρησης προδιαγραφών
ασφαλούς λειτουργίας, προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης ποιότητας.

 Οργάνωση, επίβλεψη  και επεξεργασία  εργαστηριακών μετρήσεων και πειραμάτων σε
όλους τους τομείς της ειδικότητας.

 Ενασχόληση  με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία
συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 Απόκτηση  ικανοτήτων ομαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνικοοικονομικά θέματα που
άπτονται της ειδικότητας του.

Μητρική γλώσσα Ελληνικά

Λοιπές γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ

Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική έκφραση

Αγγλικά Β2 (ΚΑΛΗ ) Β2 (ΚΑΛΗ) Β2 (ΚΑΛΗ) Β2 (ΚΑΛΗ) Β2 (ΚΑΛΗ)
First certificate of Michigan University TOEIC ( score 765/1000, Ελληνοαμερικάνικη Ένωση)

Γαλλικά Β2 (ΚΑΛΗ) Β2 (ΚΑΛΗ) Β2 (ΚΑΛΗ) Β2 (ΚΑΛΗ) Β2 (ΚΑΛΗ)
Troisième circle de la langue Française ( Université Libre de Bruxelles)

Δεξιότητες πληροφορικής ▪ καλός χειρισμός των εργαλείων Microsoft Office™
▪ καλός χειρισμός σχεδιαστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων CNC ( AUTOCAD ,

LTSPICE, PSIM ,CNCKAD ,CADMAN – P )
▪ καλός χειρισμός στατιστικών προγραμμάτων ( MINITAB )
▪ καλός χειρισμός γλώσσας προγραμματισμού 4ης γενιάς (MATLAB)
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνέδρια
▪ 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ( 2 ημέρες, Φορέας :Εθνικό Ινστιτούτο

Μετρολογίας- Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων ,Θεσσαλονίκη – Οκτώβριος2007)
▪Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( 2 ημέρες , Φορέας Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας- ΤΕΙ Θεσσαλίας, Λάρισα – Σεπτέμβριος 2011)

Επιμόρφωση - Σεμινάρια
▪Πρακτικές μέθοδοι οργάνωσης και λειτουργίας Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

ISO 9000- 1994 ( Λάρισα – 2 ημέρες ,Φορέας : ΣΘΕΒ, 1994)
▪PRO-ZINC Level A  Θεωρία ,κανονισμοί, μέθοδοι κόλλησης, χρησιμοποίηση εργαλείων

και μηχανημάτων ( Diegem –Belgium, 3ημέρες, Φορέας :Umicore Group, 2002 )


