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22 Ιουνίου , 1974, Αθήνα , Ελλάδα 
 
 
Σπουδές  

 
 

Δημοσιεύσεις 
 

2019 Sep 12th HSTAM 2019 International Congress on Mechanics 22-25 September 2019, 
Thessaloniki, Greece 
“Identification of complex dynamics in perfect discrete systems under partial follower loading 
via freeware” Dimitrios S. Sophianopoulos, Anastasios Gkikas, University of Thessaly, Greece 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018 Ιουν 
 
 
 
 
2015 Νοε       2017  Ιουν 
 
 
 
 
 
 
 
1994 Φεβ       1999 Σεπ 
 
 
 
 
 
 
                      1992 Ιουν 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Υποψήφιος Διδάκτωρ τμήματος πολιτικών μηχανικών  
«Δυναμική ευστάθεια προσομοιωμάτων επίγειων και 
υπεράκτιων κατασκευών». 
 
ΑΣΠΑΙΤΕ                            
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών  
msc πολιτικών μηχανικών εκπαίδευσης 
Διπλωματική Εργασία “ Αναγνώριση, γραφική αποτύπωση 
και διερεύνηση της απόκρισης σύνθετων διανυσματικών 
πεδίων μέσω εξειδικευμένου ελεύθερου λογισμικού” 

 
 
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Κρήτης 
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών  
πτυχίο  μηχανικών πολιτικών   δ.ε.      
Κατεύθυνση     Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος    
Πτυχιακή Εργασία : “Ελεγχόμενη Κατεδάφιση με χρήση 
Εκρηκτικών Υλών ” 
 
Βαρβάκειο Πρότυπο Λύκειο 

mailto:t_gikas@yahoo.com
http://www.conftool.com/12hstam2019/index.php?page=browseSessions&abstracts=show&form_session=53&presentations=show
http://www.conftool.com/12hstam2019/index.php?page=browseSessions&abstracts=show&form_session=53&presentations=show
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Επαγγελματική Εμπειρία  
 

2000  Δεκ    σήμερα 
 
2000  Δεκ    
 
 
 
 
 
 
2001 Οκτ   
 
 
 
 
        
 
 

 
 2005  Φεβ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003  Σεπ    2005 Μαρ        
 
 
 
 
 
 
2002 Μαρ    2003 Αυγ 
 
 
1998 Φεβ     1998 Ιουν 

Ιδιωτικό γραφείο έργων  πολιτικού μηχανικού 
 

Έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας μηχανικού, παροχή 
υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (χρήσηAUTOCAD, 
AUTO IDEA4M),σχεδιασμού στατικών φορέων (χρήση 
SCADA), έκδοσης οικοδομικών αδειών, εκπόνησης μελετών 
και επίβλεψης εργασιών σε ιδιωτικές κατοικίες, 
πολυκατοικίες, εμπορικά κέντρα  και κτίρια γραφείων   
 

Επέκταση επαγγελματικής δραστηριότητας  σε Κατασκευές 
κτιρίων και άλλων  έργων πολιτικού μηχανικού ασκώντας 
την διοίκηση και τον  συντονισμό σε εξωτερικούς και                                                                                   
εσωτερικούς συνεργάτες μηχανικούς τεχνικούς και εργάτες 
όλων των ειδικοτήτων σε κατασκευές νέων κτιρίων, 
επισκευών σεισμόπληκτων κτιρίων, ανακαινίσεις 
διαμερισμάτων και αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων 
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα  
 

Επέκταση επαγγελματικής δραστηριότητας στην 
εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων ασκώντας την 
διοίκηση και τον  συντονισμό σε εξωτερικούς συνεργάτες   
μηχανικούς και εργολάβους και σε εσωτερικούς 
εξειδικευμένους αδειούχους τεχνικούς και  εκπαιδευόμενους 
μηχανικούς και τεχνικούς παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου στην συντήρηση ανελκυστήρων σε  πολυκατοικίες 
και επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια   
 

Διευθυντής Έργων ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διοίκηση, συντονισμός και ποιοτικός 
έλεγχος  στην τοποθέτηση οπλισμού σκυροδέματος σε 
διυλιστήρια   (Motor Oil Hellas) αθλητικές εγκαταστάσεις 
(Olympic Canoe/Kayak Slalom Centre) πεζογέφυρες και σε 
μεγάλο πλήθος κτιριακών έργων  
 

C&M Engineering. Τμήμα πολιτικών μηχανικών συμμετοχή 
στο σχεδιασμό αγωγών αργού ( Θεσσαλονίκη  – ΠΓΔΜ ) 
 

Δομική Κρήτης κατασκευαστική Εταιρεία ιδιωτικών και 
δημοσίων έργων Συμμετοχή σαν εκπαιδευόμενος στην 
επιμέτρηση :Πλακοστρώσεων  (πλατεία Αστόρια στο 
Ηράκλειο Κρήτης) και Εργασιών ξηράς δόμησης, 
Ελαιοχρωματισμών, Ξυλουργικών εργασιών (μαιευτήριο στο 
Ηράκλειο Κρήτης «ΜΗΤΕΡΑ»)  
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Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση  
 

1996 Μαρ 
 
 
 
 
2003 Μαι  
 
                       
 
2011 Φεβ       
              
 
 
2011 Νοε    2012 Ιαν  
 
                 
 
2011 Δεκ     2012 Φεβ  
                
 
 
2012 Απρ     2012 Ιουν  
                 
 
 
 
2013 Απρ     2013 Ιουν 
 
 
 
2013 Απρ     2013 Ιουν 

συμμετοχή σε σεμινάριο σχετικό με τον σχεδιασμό και τον 
υπολογισμό μεταλλικών κατασκευών με χρήση   
Ευρωκώδικα 3 ( μεταλλικές κατασκευές, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο ) 
 
συμμετοχή σε σεμινάριο πολεοδομικού σχεδιασμού με θέμα 
τον μετασχηματισμό της Ελληνικής πόλης ( Μετασχηματισμός 
της Ελληνικής Πόλης,  Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων ) 
 
συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα τον Κανονισμό 
Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ, Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος)  
 
συμμετοχή σε σεμινάριο εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας  
(Ψηφιακή Φωτογραφία , ASHINART  )  
 
 
συμμετοχή σε σεμινάριο εργαστήριο εσωτερικού 
σχεδιασμού (Χρώμα  και  Υφή, ΑΚΤΟ & Middlesex 
University) 
 
συμμετοχή στον κύκλο μαθημάτων του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου με θέμα την «Αρχιτεκτονική     της πόλης τον 
Αθηνών τον 18ο και 19ο αιώνα»Ανοικτό Πανεπιστήμιο , 
καθηγητής  Μ. Κορρές ) 
 
συμμετοχή στον κύκλο μαθημάτων του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου με θέμα την «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία» 
(Ανοικτό Πανεπιστήμιο  , καθηγητής Θ. Τάσιος) 
 
συμμετοχή στον κύκλο μαθημάτων του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου με θέμα την «Σωματιδιακή Φυσική»(Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο  , καθηγητής Δ. Νανόπουλος ) 
  

 
 

Συμμετοχή σε Επαγγελματικούς Συλλόγους 
 
Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών      (2000) 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος                                                       (2007) 
 

Δραστηριότητες-Ενδιαφέροντα  
 
Ιστιοπλοΐα     ( μέλος  ΝΟΝΚΕ ) ,  
Φωτογραφία. (συμμετοχή σε εκθέσεις ,φωτογράφιση για μουσικές παραγωγές) 

 




