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Οι ζύγτρονες καηαζκεσές ηετνικών έργφν απαιηούν 

ειδικεσμένοσς ηετνικούς ζε όλες ηις βαθμίδες. Ο Τομέας 

Δομικών Έργφν  ηφν ΕΠΑ.Λ. έτει ηην ειδικόηηηα 

Στεδιαζηών Δομικών Έργφν.

Απεσθύνεηαι ζε νέοσς ποσ επιθσμούν να αζτοληθούν με 

ηη μελέηη, ηη ζτεδίαζη και ηην επίβλευη ηης καηαζκεσής 

ηφν ηετνικών έργφν, και προϋποθέηει ηην δημιοσργική 

θανηαζία, ηην καλαιζθηζία, ηην παραηηρηηικόηηηα και 

ηην κλίζη ζηο ζτέδιο.

2



ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Η δουλειϊ ςτο τομϋα των καταςκευών χρειϊζεται επιμονό

και υπομονό καθώσ και δυνατότητα επινόηςησ
τεχνικών πρακτικών. Η εργαςύα γύνεται ςυνόθωσ ςε
ςυνθόκεσ γραφεύου, ςε χώρο ευχϊριςτο με καλό
φωτιςμό και εξοπλιςμό.

Επιπλϋον, ςυχνϊ ο επαγγελματύασ πρϋπει να
επιςκϋπτεται πολλϋσ φορϋσ το χώρο όπου εκτελεύται το
ϋργο που ϋχει αναλϊβει, ώςτε να ϋχει μια πιο
ολοκληρωμϋνη εικόνα και να επιβλϋπει την εξϋλιξη του.
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Η ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ:
 Προετοιμϊζει τον αυριανό επαγγελματύα ώςτε να

μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτο ςχεδιαςμό και την
επύβλεψη των υπό καταςκευό κτιριακών ϋργων καθώσ
και των ςυνεργεύων που υλοποιούν την καταςκευό,
ώςτε να γύνει ο εξειδικευμϋνοσ βοηθόσ των
αρχιτεκτόνων, των πολιτικών μηχανικών, των
τοπογρϊφων και των ηλεκτρολόγων μηχανικών.
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ
• Προετοιμϊζει τον αυριανό επαγγελματύα ώςτε να

μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτη μελϋτη, την επιμϋλεια και
το ςχεδιαςμό κϊθε εύδουσ τεχνικών εργαςιών με τη
χρόςη Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό. Σϋτοιεσ τεχνικϋσ
εργαςύεσ μπορεύ να εύναι κτιριακϊ και υδραυλικϊ ϋργα, η
οδοποιύα, τα λιμενικϊ ϋργα, τα αεροδρόμια κτλ.

5



Περιβάλλον εργασίας
 ε γραφεύα εκπόνηςησ μελετών, όπωσ οικοδομικών 

ϋργων, οδοποιύασ, αρχιτεκτονικών και τοπογραφικών 
μελετών ωσ ςχεδιαςτϋσ.

 ε τεχνικϋσ εταιρύεσ καταςκευόσ ϋργων (εργολαβικϊ 
γραφεύα δημοςύων και ιδιωτικών ϋργων) ωσ ςχεδιαςτόσ 
ό εργοδηγόσ καθώσ και ςτην επιμϋτρηςη ϋργων.

 ε αντιπροςωπεύεσ οικοδομικών υλικών.
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 ε εργοςτϊςια παραςκευόσ ςκυροδϋματοσ ό οικοδομικών 
υλικών.

 τισ τεχνικϋσ εταιρύεσ του Δημοςύου (Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε, 
Δόμων, Νομαρχιών, ΔΕΗ, ΟΣΕ, ςτη Πολεοδομύα κτλ)

 αν ελεύθεροσ επαγγελματύασ και αφού λϊβει πτυχύο 
Σριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ με δικό του τεχνικό γραφεύο 
αναλαμβϊνοντασ την εκτϋλεςη δημοςύων τεχνικών ϋργων 
μικρού προώπολογιςμού μετϊ τη λόψη εργοληπτικού 
πτυχύου.
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επαγγελματικά δικαιώματα
 Σα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτότων του 

τομϋα περιγρϊφονται αναλυτικότερα για τουσ 
ςχεδιαςτϋσ με ηλεκτρονικό υπολογιςτό από το 
Π.Δ.301/2003 και το ΥΕΚ 257/ Α 75-11-2003 ενώ και των 
κτιριακών ϋργων βρύςκονται προσ αναθεώρηςη ςτο 
αρμόδιο υπουργεύο.
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Πολιτικός Μηχανικός
 Οριςµόσ: Ο Πολιτικόσ Μηχανικόσ ςχεδιϊζει, µελετϊ και επιβλϋπει την 

καταςκευό των τεχνικών ϋργων, δηλαδό των κτιρύων, των δρόµων, 
γεφυρών, λιµανιών, αεροδρομύων. 

 Περιγραφό: Ειδικότερα, ο Πολιτικόσ-Μηχανικόσ αςχολεύται µε την ϋρευνα 
του εδϊφουσ όπου πρόκειται να θεµελιωθεύ το τεχνικό ϋργο. χεδιϊζει και 
υπολογύζει το µϋγεθοσ και τον τρόπο καταςκευόσ του ϋργου, επιλϋγει τα 
υλικϊ καταςκευόσ του ϋργου και υπολογύζει τισ ποςότητϋσ τουσ, 
παρουςιϊζει τη µελϋτη του µε ςχϋδια και τεύχη υπολογιςµών ςτουσ 
πελϊτεσ και ςτισ αρµόδιεσ κρατικϋσ υπηρεςύεσ για να πϊρει την ϊδεια 
καταςκευόσ και τϋλοσ, επιβλϋπει την καταςκευό του ϋργου µϋχρι την 
παρϊδοςη του.

 Προώποθϋςεισ ϊςκηςησ: Για να εργαςτεύ κϊποιοσ ωσ Πολιτικόσ 
Μηχανικόσ, πρϋπει να ϋχει αποκτόςει ϊδεια ϊςκηςησ επαγγϋλµατοσ από 
το ΣΕΕ µετϊ από ανϊλογεσ εξετϊςεισ. Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Ε. δεν ϋχουν 
ειδικό επαγγελµατικό κατοχύρωςη.  

 Εκπαύδευςη: Ο Πολιτικόσ Μηχανικόσ ςπουδϊζει ςτα Σµόµατα Πολιτικών 
Μηχανικών των Πολυτεχνικών χολών. Τποµηχανικού - Βοηθού Πολιτικού 
Μηχανικού, µπορούν να γύνουν όςοι ςπουδϊζουν ςε ανϊλογεσ ειδικότητεσ 
των Σ.Ε.Ι., .Ε.Λ.Ε.Σ.Ε. (για την εκπαύδευςη), καθώσ και ςε Σ.Ε.Ε. και 
Ι.Ε.Κ. 
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 Σπνπδαηόηεηα: Ο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ραξαθηεξίδεηαη από επζηξνθία, θξηηηθή 
ηθαλόηεηα, πνιύ θαιή αληίιεςε ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ όγθνπ, ηερληθή αληίιεςε, 
δπλαηόηεηα εληνπηζµνύ θαη επηινγήο µεηαμύ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, µαζεµαηηθή
θαη ππνινγηζηηθή ηθαλόηεηα, επθνιία ζηε ρξήζε πηλάθσλ θαη θαλνληζµώλ, 
εμνηθείσζε µε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη µε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ 
ηνµέα ησλ δνµηθώλ πιηθώλ, γλώζε ησλ πιηθώλ θαη ησλ λέσλ ηερληθώλ εθαξµνγώλ. 
Φξεηάδνληαη επίζεο εγεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηθαλόηεηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνύ γηα 
ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ επηβιέςεσλ ησλ έξγσλ. Ο Εξγνιάβνο Πνιηηηθόο 
Μεραληθόο πξέπεη λα δηαζέηεη επηπιένλ θαη επηρεηξεµαηηθή ηθαλόηεηα.  

 Μέιινλ: Τν επάγγειµα ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ζε ζρέζε µε ηα θηηξηαθά έξγα 
βξίζθεηαη ζε ζηαζηµόηεηα ηα ηειεπηαία ρξόληα. Έρνπλ δηαµνξθσζεί όµσο ηξεηο 
εηδηθόηεηεο µέζα ζηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ: Δνµνζηαηηθώλ, 
Υδξαπιηθώλ θαη Έξγσλ Οδνπνηίαο, πνπ δηεπξύλνπλ ην επαγγειµαηηθό ηνπ πεδίν. 
Οη αµνηβέο ησλ επαγγειµαηηώλ απηώλ, πνηθίιινπλ. Ο δεµόζηνο ππάιιεινο μεθηλά 
ζπλήζσο από ην βαζηθό µηζζό πνπ αλαινγεί ζηηο ζπνπδέο ηνπ, ελώ ν ηδησηηθόο 
ππάιιεινο θαη ν ειεύζεξνο επαγγειµαηίαο µπνξεί λα έρνπλ µεγάιεο δηαθπµάλζεηο
ζηηο απνδνρέο ηνπο θαη λα θζάζνπλ ζε πςειά επίπεδα µεηά από µεξηθά ρξόληα 
επηηπρνύο θαξηέξαο. 

 Πεξηβάιινλ ελαζρόιεζεο: Ο Πνιηηηθόο Μεραληθόο µπνξεί λα εξγαζηεί ζην 
δεµόζην, ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο Ννµαξρηώλ θαη Δήµσλ, ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 
ή λα αλνίμεη δηθό ηνπ γξαθείν. Ωο ειεύζεξνο επαγγειµαηίαο αζρνιείηαη µε ηε 
µειέηε θαη θαηαζθεπή θηηξίσλ ή άιισλ µεγάισλ ηερληθώλ έξγσλ. Μπνξεί λα 
δηδάμεη σο θαζεγεηήο ζε Τερληθέο Σρνιέο θαη Τερληθά Επαγγειµαηηθά
Εθπαηδεπηήξηα, αθνύ απνθηήζεη ην πηπρίν ηεο Παηδαγσγηθήο Τερληθήο Σρνιήο ηεο 
ΣΕΛΕΤΕ. 
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 Επαγγειµαηηθέο ζπλζήθεο: Ο Πνιηηηθόο Μεραληθόο εξγάδεηαη
ζπλήζσο ζε ηδησηηθό γξαθείν, ζηελ ηερληθή εηαηξία ηνπ ηδησηηθνύ
ηνµέα ή ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ δεµνζίνπ, όπνπ ππάξρνπλ θαιέο
ζπλζήθεο εξγαζίαο. Αλαιώλεη πνιιέο ώξεο εξγαζίαο µπξνζηά ζηνλ
ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, αιιά θαη αξθεηέο ώξεο επίβιεςεο ζην
ύπαηζξν, πνπ είλαη ζπλήζσο θνπξαζηηθέο θαη απαηηνύλ επηθνηλσλία
θαη ζπλδηαιιαγή µε άηνµα πνιιώλ άιισλ εηδηθνηήησλ. Αλ είλαη θαη
εξγνιάβνο, ρξεηάδεηαη λα έξρεηαη ζε επαθή µε πειάηεο θαη λα
«θιείλεη δνπιεηέο». Οη επαθέο απηέο θαζώο θαη νη επηβιέςεηο µπνξεί
λα µελ έρνπλ ζπγθεθξηµέλν σξάξην.

 Επαγγειµαηηθέο νξγαλώζεηο: Ο πνιηηηθόο µεραληθόο γξάθεηαη ζην
ΤΕΕ. Ο βνεζόο πνιηηηθνύ µεραληθνύ, απόθνηηνο Τ.Ε.Ι. γξάθεηαη ζην
ΕΕΤΕΜ.

 Γεληθά ζρόιηα: Τν επάγγειµα ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ
ραξαθηεξίδεηαη από πςειό βαζµό επζύλεο θαη απνηειεί ηε βάζε γηα
λα γίλεη ζσζηά θαη µε επηηπρία µηα θαηαζθεπή, έλα έξγν, είηε είλαη
µηθξό είηε µεγάιν.

 Σήµεξα, ε ρξήζε εηδηθώλ δνµηθώλ πξνγξαµµάησλ µέζσ
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ πςειήο ηερλνινγίαο, έρεη δηεπθνιύλεη
πνιύ ην έξγν ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ σο πξνο ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ
αθξίβεηα ησλ µεηξήζεσλ θαη ππνινγηζµώλ.
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Μηχανογραφικό δελτίο 
Σομζα Δομικών Ζργων

ΚΟΙΝΕ ΦΟΛΕ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ
Οι απόφοιτοι ημερηςύων ΕΠΑΛ όλων των 
τομϋων, ειςϊγονται και ςτισ παρακϊτω ςχολϋσ:

• ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (ΜΤ)-
ΟΠΛΑ
• ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (ΜΤ)-
ΩΜΑΣΑ
• ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν)
• ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
(.Σ.Τ.Α.)
• ΑΣΤΥΤΛΑΚΩΝ
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Μηχανογραφικό δελτίο 
Σομζα Δομικών Ζργων

ΑΠΟΥΟΙΣΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
( Α..ΠΑΙ.ΣΕ )
 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 
( Α..ΠΑΙ.ΣΕ )
 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ
 ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ
 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ
 ΓΕΩΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ
 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ
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Πριν ξεκινήσετε:
Πζντε βασικζς αρχζς για ζνα καλό Βιογραφικό
1. Επηθεληξσζείηε ζηα νπζηώδε.

2. Επηδείμηε ζαθήλεηα θαη ζπλνπηηθόηεηα.

3. Πξνζαξκόδεηε πάληα ην βηνγξαθηθό ζαο ζηε 

ζέζε γηα ηελ νπνία θάλεηε αίηεζε.

4. Πξνζνρή ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηνγξαθηθνύ 

ζαο.

5. Ειέγμηε ην βηνγξαθηθό ζαο αθνύ ην 

νινθιεξώζεηε.
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ΑΦΑΛΕΙΑ
 Η ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΊΝΑΙ 

ΔΕΙΚΣΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ.

 Ο ΟΡΘΟ ΣΡΟΠΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑ 
ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΗ ΔΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΣΗ ΣΕΦΝΗ ΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
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ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ 
ΠΟΛΤ !!!!!
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