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Ελληνική
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• ∆ιεύθυνση
• Θέση ή Αντικείµενο Απασχόλησης
• Κύριες ∆ραστηριότητες & Ευθύνες

Ιανουάριος 2011 - Σήµερα
Ιωάννινα, Ελλάδα
Πολιτικός Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Κάτοχος ατοµικής επιχείρησης
Τεχνικό Γραφείο Πολιτικού Μηχανικού

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• ∆ιεύθυνση
• Θέση ή Αντικείµενο Απασχόλησης
• Κύριες ∆ραστηριότητες & Ευθύνες

Ιανουάριος 2006 – Ιούλιος 2010
Ιωάννινα, Ελλάδα
Πολιτικός Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Βοηθός σε Γραφείο Τοπογράφου Μηχανικού. Εργασία στις µετρήσεις πεδίων
(αποτυπώσεις και οριοθετήσεις), στα τοπογραφικά διαγράµµατα κ.λ.π.
Συνεργασία στην εκπόνηση µελέτης αναδασµού µε τίτλο:
«Ενιαίος Αναδασµός Καρβουναρίου – Κυρα Παναγιάς, Θεσπρωτίας»

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και ∆ιεύθυνση Εργοδότη
• Θέση ή Αντικείµενο Απασχόλησης
• Κύριες ∆ραστηριότητες & Ευθύνες

Σελίδα 1 από 5 –Βιογραφικό σηµείωµα του
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, Ηλία

Οκτώβριος 2002 – Σεπτέµβριος 2004
DHV Ruimte en Mobiliteit BV, Amersfoort, Ολλανδία

Υπεύθυνος µελετών οδοποιίας (MX designer), Τµήµα Infra-Engineering
Σύνταξη και εκπόνηση µελετών οδοποιίας υπό χρήση του προγράµµατος MX-professional,
που αποτελεί στάνταρ στην Ολλανδία και απαιτείτε από τις διοικούσες υπηρεσίες. Επίβλεψη
και υποστήριξη υπολοίπων µηχανικών σε σχέση µε την αναφερόµενη εφαρµογή και
υπολογισµός των ποσοτήτων στα πλαίσια των µελετών. Συγκεκριµένα εκπονήθηκαν οι ως
εξής µελέτες:
1. Μελέτη εφαρµογής κλειστού αυτοκινητόδροµου A2 από Ουτρέχτη προς Αϊντχόφεν, µεταξύ
των Α/Κ Εβερντίνγκεν και Κούλεµποργκ, µήκους 2,0 χλµ. µε τίτλο: «∆ιαπλάτυνση του αυτοκινητόδροµου Α2 από 2x2 σε 2x3 λωρίδες».
2. Μελέτη εφαρµογής ανισόπεδου κόµβου τριών επιπέδων (-1, 0 και +1) µεταξύ των Εθνικών Οδών RW44 και RW14 στη Χάγη. Σχεδιασµός διάφορων φάσεων κυκλοφορίας υπό
την εκτέλεση των έργων και δηµιουργία τρισδιάστατου µοντέλου στο MX.
3. Μελέτη σκοπιµότητας / έρευνα επιπτώσεων στο περιβάλλον για την µεταξύ τους σύνδεση
των Εθνικών Οδών N205 και N206, στην περιοχή Haarlemmer Meer, Ολλανδίας. Εξέταση
διάφορων χαράξεων µήκους έως 5,0 χλµ. και επιλογή της προτιµότερης λύσης.
4. Μελέτη σκοπιµότητας κλειστού αυτοκινητόδροµου Α2 από Αϊντχόφεν προς Μάστριχτ,
µεταξύ των Α/Κ Ουρµόντ και Γκράτεµ, µήκους 25,0 χλµ. µε τίτλο «∆ιαπλάτυνση του αυτοκινητόδροµου». Μελετήθηκαν πολλαπλές µελλοντικές λύσεις.
5. Οριστική µελέτη του έργου: «Πακέτο υποδοµών της περιοχής Μπότελνεκ» – Σχεδίαση της
Ν297 στην περιοχή της πόλης Σιτάρντ.

Ένα ενηµερωµένο αντίγραφο σε διάφορες µορφές, και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται πάντα
στο διαδίκτυο υπό την διεύθυνση http://www.tzimogiannis.gr

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και ∆ιεύθυνση Εργοδότη
• Θέση ή Αντικείµενο Απασχόλησης
• Κύριες ∆ραστηριότητες & Ευθύνες

Μάιος 2000 – Ιούλιος 2002
Spiekermann GmbH, Ντίσελντορφ, Γερµανία

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και ∆ιεύθυνση Εργοδότη
• Θέση ή Αντικείµενο Απασχόλησης
• Κύριες ∆ραστηριότητες & Ευθύνες

Μάιος 1999 - Απρίλιος 2000
Tilke GmbH, Όλπε, Γερµανία

Σελίδα 2 από 5 –Βιογραφικό σηµείωµα του
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, Ηλία

Μηχανικός / Μελετητής, Τµήµα οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων
Σύνταξη και εκπόνηση µελετών οδοποιίας, σιδηροδροµικών γραµµών και λιµενικών
εγκαταστάσεων. Συγκεκριµένα εκπονήθηκαν οι ως εξής µελέτες:
1. DIT (Duisburg Intermodal Terminal), διακοµιστικό κέντρο σχετικά µε τα κυκλοφοριακά
µέσα του σιδηρόδροµου, των φορτηγών αυτοκινήτων και των φορτηγών πλοίων, συνολικού εµβαδού 85.000 m². Οριστική µελέτη και µελέτη εφαρµογής
- Προκήρυξη διαγωνισµού και αξιολόγηση των προσφορών
- Μελέτη έγκρισης / Αίτηση κατασκευής
- Αίτηση χρηµατοδότησης / επιδότησης
- Ειδική αίτηση βασιζόµενη στον γερµανικό νόµο για την προστασία από την εισπνοή /
εισαγωγή ρίπων και θορύβων (BΙmSchG)
2. Προαστιακός σιδηρόδροµος, S9, Rhein-Ruhr.
- Τµήµα κατασκευής Essen-Kupferdreh: Σύµβαση διασταύρωσης µεταξύ φορέων
- Τµήµα κατασκευής Essen-Überruhr: Προκήρυξη διαγωνισµού χώρου στάθµευσης / πάρκινγκ (Σύστηµα Park and Ride, P+R)

Μηχανικός / Μελετητής, Τµήµα υποδοµών
Μελέτες κέντρων εκπαίδευσης ασφαλούς οδήγησης και αυτοκινητοδροµίων.
1. Μελέτη εφαρµογής για την ανακατασκευή της Pit-Lane στο αυτοκινητοδρόµιο του
Nürburgring (Grand-Prix). Σχεδιασµός νέας ερυθράς µε προσαρµογή στο νέο ήδη κατασκευασµένο κτίριο των Pit. Λεπτοµερές µελέτη των υψόµετρων ολόκληρης της Pit-Lane,
µε βάση το ελάχιστο περιθώριο µεταξύ των αυτοκινήτων της φόρµουλας Ι και του οδοστρώµατος.
2. Μελέτη εφαρµογής για την ανανέωση του τελικού τάπητα του αυτοκινητοδροµίου στο
Estoril της Πορτογαλίας. Εν µέρει νέα χάραξη σε κάτοψη και µηκοτοµή, διάθεση τρισδιάστατων συντεταγµένων (3D) και προσαρµογή των εγκαταστάσεων ασφαλείας στις επίκαιρες προδιαγραφές των οργανισµών του µοτοσπόρ.
3. Μελέτη εφαρµογής για την κατασκευή του κέντρου παίδευσης ασφαλούς οδήγησης στο
Στόκενταλ (Ελβετία). Σχεδιασµός και διόρθωση ερυθρών όλων των πεδίων ασκήσεων
οδήγησης, των δρόµων πρόσβασης τους και των παράπλευρών χώρων µε
προσχεδιασµένη διάταξη του κέντρου. Εκπόνηση µεµονωµένων τεχνικών λύσεων για την
ύδρευση και την αποστράγγιση των εγκαταστάσεων και διαστασιολόγιση των αγωγών.

Ένα ενηµερωµένο αντίγραφο σε διάφορες µορφές, και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται πάντα
στο διαδίκτυο υπό την διεύθυνση http://www.tzimogiannis.gr

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και ∆ιεύθυνση Εργοδότη
• Θέση ή Αντικείµενο Απασχόλησης
• Κύριες ∆ραστηριότητες & Ευθύνες

Μάιος 1996 – Μάιος 1999
DHV Ingenieur Consulting Deutschland GmbH, Βερολίνο / Μόναχο, Γερµανία

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και ∆ιεύθυνση Εργοδότη
• Θέση ή Αντικείµενο Απασχόλησης
• Κύριες ∆ραστηριότητες & Ευθύνες

Ιανουάριος 1996 – Απρίλιος 1996
Baur Consult, Χάσφουρτ, Γερµανία

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και ∆ιεύθυνση Εργοδότη
• Θέση ή Αντικείµενο Απασχόλησης

Οκτώβριος 1993 – ∆εκέµβριος 1995
MSL Engineering Software GmbH, Πφούνγκσταντ, Γερµανία

Μηχανικός / Μελετητής, Τµήµα κατασκευής υποδοµών κυκλοφορίας
Αρµοδιότητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των σχεδιασµών, εκπόνηση µελετών (φάσεις 1-6
του γερµανικού κώδικα αµοιβών για Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς – ΗΟΑΙ -), υπό την χρήση
του λογισµικού MX ή MOSS. Συγκεκριµένα εκπονήθηκαν οι ως εξής µελέτες:
1. Μελέτη εφαρµογής ανακατασκευής της Λεωφόρου Konrad-Wolf, Βερολίνου, µε διαµόρφωση του οδικού χώρου όπως και του χώρου του ΤΡΑΜ (σύνθετη κατασκευή), των πεζοδροµίων, των χώρων στάθµευσης και των κόµβων (διασταυρώσεων). Μήκος κατασκευής
οδού: 1,7 χλµ., µήκος κατασκευής τροχιάς ΤΡΑΜ: 2,5 χλµ.
2. Μελέτη εφαρµογής αναβάθµισης τµήµατος της σιδηροδροµικής γραµµής µεταξύ Μονάχου
και Άουγκσµπουργκ των Γερµανικών Σιδηροδρόµων (Deutsche Bahn AG), διεύρυνση
από δύο σε τέσσερις τροχιές, σχεδιασµό σιδηροδροµικού σταθµού, υπό µετακίνηση µίας
οδού και ενός αγροτικού δρόµου, και σχεδιασµός ανακατασκευής δύο γεφυρών
(διασταύρωση της σιδηροδροµικής γραµµής). Συνολικό µήκος του τµήµατος κατασκευής:
5 χλµ.
3. Οριστική µελέτη για την αναβάθµιση του σταθµού πρατηρίου και ανάπαυσης Augsburg,
στον αυτοκινητόδροµο Α8, της Γερµανίας. ∆ιαµόρφωση και διάταξη του χώρου
ανεφοδιασµού καυσίµων και των χώρων στάθµευσης, όπως και η σύνδεση µε το
υπάρχων δίκτυο κυκλοφορίας.
4. Οριστική µελέτη και µελέτη εφαρµογής για την περιοχή οικοδόµησης της πόλης Lorsch,
εµβαδού 300 στρεµµάτων περίπου. Μελέτη όλων των οδών, δρόµων και χώρων
στάθµευσης, όπως και ο συντονισµός της µελέτης οδοποιίας µε την µελέτη ύδρευσης και
αποχέτευσης. Η µελέτη συµπεριλάµβανε και µία εγκατάσταση ηχοπροστασίας, µήκους
περίπου 300 µέτρων.
5. Οριστική µελέτη και µελέτη εφαρµογής για την κατασκευή του σταθµού καθαρισµού
στρατιωτικών οχηµάτων, κοντά στην πόλη Immendingen, Γερµανίας. Εφαρµογή
προηγούµενης σχηµατικής µελέτης µε βάση των δεδοµένων του συγκεκριµένου
υπαίθριου χώρου, σχεδίαση και χάραξη όλων των εσωτερικών οδών, δρόµων και χώρων
πολλαπλών χρήσεων.

Μηχανικός / Μελετητής στο τµήµα οδοποιίας.
Συγκεκριµένα υπήρξε συµµετοχή στην παρακάτω µελέτη:
1. Οριστική µελέτη του αυτοκινητόδροµου Α71 από Ερφούρτη προς Σβαϊνφούρτη, µεταξύ
των Α/Κ Ρορ και Αϊνχάουζεν, µήκους 6 χλµ. και τυπικής διατοµής 2x2 λωρίδων και ΛΕΑ.

Υποστηρικτής Μηχανικός στο τµήµα τεχνικής υποστήριξης (Hotline) και
εκπαίδευσης (Training)

• Κύριες ∆ραστηριότητες & Ευθύνες

•
Τηλεφωνική υποστήριξη των πελατών σχετικά µε την χρήση του λογισµικού „moss“.
•
Εξυπηρέτηση των πελατών στην άµεση εργασία σχεδιασµού στην έδρα τους.
•
Επεξεργασία και εκτέλεση παιδεύσεων πελατών.
•
Συµµετοχή στην διάταξη και µετάφραση του εγχειριδίου του „moss“ εκ της Αγγλικής.
•
Εγκατάσταση του λογισµικού „moss“ σε διάφορες πλατφόρµες υπολογιστών.
Συνεργασία µε την αγγλική µητρική εταιρία σχετικά µε την εξερεύνηση και την άρση
ελαττωµάτων εντός του λογισµικού „moss“.

Σελίδα 3 από 5 –Βιογραφικό σηµείωµα του
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, Ηλία

Ένα ενηµερωµένο αντίγραφο σε διάφορες µορφές, και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται πάντα
στο διαδίκτυο υπό την διεύθυνση http://www.tzimogiannis.gr

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και ∆ιεύθυνση Εργοδότη
• Θέση ή Αντικείµενο Απασχόλησης
• Κύριες ∆ραστηριότητες & Ευθύνες

Νοέµβριος 1991 – Σεπτέµβριος 1993
Grebner Ingenieure GmbH, Μάϊντζ, Γερµανία

Μηχανικός / Μελετητής στο τµήµα «Εγκαταστάσεις οδικής κυκλοφορίας».
Συγκεκριµένα εκπονήθηκαν οι ως εξής µελέτες:
1. Μελέτη σκοπιµότητας µε τίτλο «∆ιαπλάτυνση του αυτοκινητόδροµου Α4 στην περιοχή του
Άϊζεναχ σε 6 λωρίδες», µήκος τµήµατος οδού 12,5 χλµ. µε πολλαπλά τεχνητά έργα και
τρεις ανισόπεδους κόµβους.
2. Προµελέτη ηχοφράγµατος, κατά µήκους του αυτοκινητόδροµου Α4 στην περιοχή του
Άϊζεναχ, µήκους 3,0 χλµ. και ύψους 5,0 µ.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Όνοµα και Είδος Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος
• Κύρια Θέµατα που καλύφτηκαν
• Τίτλος που απονεµήθηκε

Οκτώβριος 1984 – Νοέµβριος 1991
TECHNISCHE HOCHSCHULE DARMSTADT
Πολυτεχνείο του Ντάρµσταντ, Γερµανία
Φοίτηση ως ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός, Εξειδίκευση στα Συγκοινωνιακά έργα
«Dipl.-Ing.»

• Ηµεροµηνία
• Οργανισµός / Υπηρεσία
Αναγνώρισης
• Θέµα

Φεβρουάριος 2007
∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Αριθµός Πράξης 21-43/2007
Αναγνώριση του προαναφερόµενου ακαδηµαϊκού τίτλου στην Ελλάδα

• Ηµεροµηνία
• Οργανισµός / Υπηρεσία
Αναγνώρισης
• Θέµα

Μάιος 2008
Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας (Σ.Α.Ε.Ι.) στο
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αριθµός Πράξης 6/2008
Αναγνώριση όλων των επαγγελµατικών προσόντων (εκπαίδευση και προϋπηρεσία)

• Ηµεροµηνία
• Οργανισµός / Υπηρεσία
Αναγνώρισης
• Θέµα

Ιούνιος 2009
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε.),
Γ.Γ.∆.Ε.
Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών µε Πτυχίο Α΄ τάξεως στις κατηγορίες 10
(Υδραυλικά έργα) και 13 (Συγκοινωνιακά έργα), µε αριθµό µητρώου 21463

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Ηµεροµηνία
• Όνοµα Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Θέµα

Απρίλιος 1992
MSL Engineering Software GmbH, Πφούνγκσταντ, Γερµανία
Βασική παίδευση στην χρήση του λογισµικού οδοποιίας «moss»

• Ηµεροµηνία
• Όνοµα Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Θέµα

Φεβρουάριος 1993
MSL Engineering Software GmbH, Πφούνγκσταντ, Γερµανία
Παίδευση στην χρήση του λογισµικού οδοποιίας «moss» για προχωρηµένους

• Ηµεροµηνία
• Όνοµα Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Θέµα

Φεβρουάριος 2002
ASTA Development GmbH, Καρλσρούη, Γερµανία
Παίδευση στην διαχείριση κατασκευαστικών έργων και µέτρων ασφαλείας υπό την χρήση
των λογισµικών «PowerProject» και «SIGEcontrol»

• Ηµεροµηνία
• Όνοµα Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Θέµα

∆εκέµβριος 2008
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα
Α. Ενεργειακή Απόδοση και Πιστοποίηση Κτιρίων (Οδηγία 2002/91/Ε.Κ.)

Σελίδα 4 από 5 –Βιογραφικό σηµείωµα του
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, Ηλία

Ένα ενηµερωµένο αντίγραφο σε διάφορες µορφές, και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται πάντα
στο διαδίκτυο υπό την διεύθυνση http://www.tzimogiannis.gr

• Ηµεροµηνία
• Όνοµα Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Θέµα

∆εκέµβριος 2008
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα
Β. Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόµησης Ενέργειας σε Κτίρια, Ξενοδοχεία, Βιοµηχανίες και
Αθλητικά Κέντρα

• Ηµεροµηνία
• Όνοµα Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Θέµα

Ιανουάριος 2009
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα
Γ. Οικονοµική Αξιολόγηση Επεµβάσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας

• Ηµεροµηνία
• Όνοµα Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Θέµα

Ιανουάριος 2009
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα
∆. Τεχνικές Μετρήσεων και Όργανα για την Ενεργειακή Επιθεώρηση στα Κτίρια και τη
Βιοµηχανία

• Ηµεροµηνία
• Όνοµα Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Θέµα

Μάιος 2009
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα
Ε. Μεθοδολογία Υπολογισµού Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων και χρηµατοοικονοµική
αξιολόγηση της επένδυσής τους

• Ηµεροµηνία
• Όνοµα Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Θέµα

Μάιος 2009
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, Ιωάννινα
Ζ. Μεθοδολογία Υπολογισµού Ηλιοθερµικών Συστηµάτων και χρηµατοοικονοµική
αξιολόγηση της επένδυσής τους

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά
Γερµανικά
Αγγλικά
Ολλανδικά

Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ

Αυτοκίνητο (Ι.Χ.) και Φορτηγό έως 7,5 t

(Άπταιστα σε ανάγνωση, γραπτό και προφορικό λόγο)
(Άριστα σε ανάγνωση, γραπτό και προφορικό λόγο)
(Μέτρια σε ανάγνωση, γραπτό και προφορικό λόγο)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συστατικές επιστολές παρέχονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μουσική, Φωτογράφηση, Ταξίδια, Υπολογιστές κ.λ.π.

Σελίδα 5 από 5 –Βιογραφικό σηµείωµα του
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, Ηλία

Ένα ενηµερωµένο αντίγραφο σε διάφορες µορφές, και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται πάντα
στο διαδίκτυο υπό την διεύθυνση http://www.tzimogiannis.gr

