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                                       ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΗΜΔΙΩΜΑ   

 

 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ                                         ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΟΝΟΜΑ                                               ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ                                    ΜΕΝΕΛΑΟ 

ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΣΑΣΑΗ                  ΠΑΝΣΡΕΜΕΝΟ κε  ΠΑΙΔΙ 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ                          ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΑΘΗΝΑ 

 

Πηστία 

 Πηπρίν Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ  

 Πηπρίν Εξγνιήπηε 4
εο

 ηάμεο  Οηθνδνκηθά  

 Πηπρίν Εξγνιήπηε 2
εο

 ηάμεο  ζε Έξγα Πξαζίλνπ 

 

Ξένες Γλώζζες 

 Άξηζηα Ιηαιηθά 

 Μέηξηα Αγγιηθά  

             

εμινάρια 

 Εγθαηαζηάζεηο θπζηθνύ αεξίνπ ρακειήο πίεζεο από ην ΣΕΕ (Σερληθό Επηκειεηήξην 

Ειιάδνο) 

      .  Aπνθαηάζηαζε θηεξίσλ απν βιάβεο ζηνλ θέξνληα νξγαληζκό θαη νξγαληζκό      

             πιήξσζεο  πνύ πξνθιήζεθαλ από ζεηζκό .(ΣΕΕ) 

 

Δθαρμογές Η/Υ 

 Windows,  

 Office,  

 Internet, 

 Cad  

  

Δπαγγελμαηική Γραζηηριόηηηα από ηο 1988-2017 

 Άζθεζε ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ από ην 1989 έσο ζήκεξα 

ζε Ιδησηηθά θαη Δεκόζηα Έξγα (σο Μειεηεηήο , Επηβιέπσλ θαη Τπεύζπλνο 

Εξγνηαμίνπ) 

 Σερληθόο ύκβνπινο ζηελ Ιηαιηθή Εηαηξεία  PUBLICITA  ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηνείηαη ζε  ζέκαηα δηαθήκηζεο Δεκνζίσλ ρώξσλ, κε αληηθείκελν 

«¨Αζηηθό Εμνπιηζκό θαη Αξρηηεθηνληθό Δηάθνζκν Πόιεο»  

 Μεηαθξάζεηο ηερληθώλ ζπγγξακκάησλ (Ιηαιηθή γιώζζα) 

  πληνληζηήο θαη Σερληθόο Αζθαιείαο ζε εξγνηάμηα πνπ αθνξνύλ θηεξηαθά έξγα  

 Μειέηε ζηεξέσζεο ,απνθαηάζηαζεο θαη θσηηζκνύ αλάδεημεο ζην θάζηξν Υίνπ 

 Μειέηε αλαζηήισζεο λενθιαζηθνύ θηηξίνπ Οηθίαο Μπία πόιε Κεξαηέα δήκνο 

Λαπξησηηθήο 
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             Έργα ποσ εκπονήθηκαν (Ιδιωηικά και Γημόζια) ζηο διάζηημα 1990 - 2017    

  Ιδησηηθά  Κηεξηαθά Έξγα ζύλεζσλ θαηαζθεπώλ. (κειέηε – θαηαζθεπή)  

 Αληηζεηζκηθή βειηίσζε  θαη απνθαηάζηαζε θαηνηθίαο ζηνλ παξαδνζηαθό νηθηζκό 

ηεο Καζηέιαο  (ηδησηηθό έξγν) κειέηε - θαηαζθεπή 

 Απνθαηάζηαζε όςεσλ ζηελ εζληθή πηλαθνζήθε (Δεκόζην έξγν) 

 Μνπζείν Λατθήο ηέρλεο ζηε Πιάθα  Αλαζηήισζε Νενθιαζηθνύ θηεξίνπ νδνύ Θέζπηδνο  

(Δεκόζην έξγν) 

 Αλαζηήισζε Νενθιαζηθνύ θηεξίνπ Μνπζείνπ ζηε Πιάθα  νδνύ Μειηδώλε (Δεκόζην έξγν) 

 Αλαζηήισζε Νενθιαζηθνύ θηεξίνπ Ιδξύκαηνο Μεξθνύξε ζηε Πιάθα νδνο 

Πνιπγλώηνπ(Δεκόζην έξγν) 

 Αλαζηήισζε Αξραίνπ Ρσκατθνύ Τδξαγσγίνπ ζηε Μόξηα -  Μπηειήλεο (Δεκόζην έξγν) 

 Καηαζθεπή ηνπ Νεόδκεηνπ Θεάηξνπ Φξπλίρνπ ησλ Δειθώλ -επξσπαίθν πνιηηηζηηθό 

θέληξν Δειθώλ  (Δεκόζην έξγν) 

 Καηαζθεπή Εθζεζηαθώλ Υώξσλ θαη ζθελνγξαθηθή παξνπζίαζε  ησλ Εθζεκάησλ, 

(πξνζήθεο, ζθελνγξαθία) Λανγξαθηθό Μνπζείν Λάξηζαο (Δεκόζην έξγν) 

 Καηαζθεπή Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Θέξκνπ ηνπ Ννκνύ Αηησιναθαξλαλίαο 

(Δεκόζην έξγν) 

 Απνθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε παξαδνζηαθήο λενθιαζηθήο θαηνηθίαο ζηε λήζν 

Οηλνύζεο.(ηδησηηθό έξγν) 

 Απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ Ιεξνύ Νανύ Αγ.Δηνλπζίνπ θαζνιηθώλ επη ηεο 

νδνύ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Αζήλα(Δεκόζην έξγν) 

 Απνθαηάζηαζε ,ζηεξέσζε θαη ελίζρπζε ηεο Ιεξάο Μνλήο Αγίνπ Γσξγίνπ θύξνπ 

  (Δεκόζην έξγν) 

 Απνθαηάζηαζε ηνπ βπδαληηλνύ  Νανύ Αγίαο νθίαο Οδεγήηξηαο ζηελ άλσ πόιε ηνπ 

θάζηξνπ Μνλεκβαζηάο.(δεκόζην έξγν) 

 Απνπεξάησζε εξγαζηώλ 2
εο

 θάζεο  θαη νινθιήξσζε ησλ κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο λέαο γξακκήο πςειώλ ηαρπηήησλ ζην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό 

Μώινπ 

      (ζηα δεκόζηα έξγα ζπκκεηείρε σο  Εξγνηαμηάξρεο  κεραληθόο θαη ππεύζπλνο  εξγνηαμίνπ) 

 

Λοιπά ηοιτεία  

 

 Μέινο ηνπ ΑΔΑ-ΠΕΑ  (πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ) 

 Μέινο ηνπ Σ.Ε.Ε. (Σερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο) 

 Μεινο ηνπ ΠΕΔΜΕΔΕ  

 Mέινο ΕΠΕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


