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H Ειδικότητα Σχεδιαστών δομικών έργων 
απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν 
με τη σχεδίαση των τεχνικών έργων

και προϋποθέτει 

 την δημιουργική φαντασία, 

 την καλαισθησία, 

 την παρατηρητικότητα

και την 

 κλίση στο σχέδιο.

Τομέας δομικών έργων



Το σχέδιο υπάρχει σε όλους σχεδόν τους 
τομείς της ανθρώπινης  δραστηριότητας.

 Μπορεί να σχεδιάζεται κάτι που υπάρχει (αποτύπωση 
αντικειμένου).

 Μπορεί να σχεδιάζεται κάτι που πρόκειται να 
κατασκευαστεί.

ΣΧΕΔΙΟ 



 Το σχέδιο, σαν εργαλείο της Τεχνολογίας, είναι ο 
καλύτερος τρόπος επικοινωνίας γιατί:

Το σχέδιο ως επικοινωνία

Είναι διεθνής.

Είναι σύντομος.

Είναι ακριβής.







 Δομικά έργα είναι όλες οι κατασκευές που 
προορίζονται να χρησιμοποιούνται σταθερά 
συνδεδεμένες με το έδαφος, εδράζονται απευθείας ή 
διά μέσου άλλων στοιχείων σε αυτό, δεν έχουν 
δυνατότητα αυτοκίνησης και δεν μπορούν να 
ρυμουλκυθούν με απλό ή άμεσο τρόπο.

 Παραδείγματα δομικών έργων είναι τα κτίρια, οι 
γέφυρες, οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων υλών, 
αλλά και οι πέργκολες, οι περιφράξεις, οι τοίχοι 
αντιστήριξης κλπ.

Δομικά έργα 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82




Τομείς ασχολίας πτυχιούχων σχεδιαστών 
δομικών εργων ΕΠΑΛ

 Καταρτίζει λεπτομερή σχέδια μελέτης και κατασκευής

 Κάνει την επιμέτρηση του έργου

 Επιβλέπει και συντονίζει τα συνεργεία που το 
κατασκευάζουν

 Λειτουργεί με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν

 Αξιολογεί την καταλληλότητα των υλικών

 Συμμετέχει στη κατάρτιση προϋπολογισμού

 Προγραμματίζει το σύνολο των εργασιών και την 
εργοταξιακή διάταξη



 Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για 
αποτύπωση και εμβαδομέτρηση ενός οικοπέδου –
περιοχής. 

 Συμμετέχει στην επιλογή μηχανολογικού και 
εργατοτεχνικού εξοπλισμού.

 Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και την σύνταξή τους για 
την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας. Κατασκευάζει 
στοιχεία μίας οικοδομής, όπως στέγες, τοιχοποιίες, 
επιχρίσματα, δάπεδα. 

 Αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που μπορούν να 
προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, σε 
συνεργασία με τους υπεύθυνους μηχανικούς.



 Β΄  τάξη (23 ώρες)
 Κτιριακά έργα και Δομικά 

υλικά

 Τοπογραφία και 
Πολεοδομία

 Σχεδίαση με Η/Υ

 Οικοδομικό Σχέδιο

 Τοπογραφικό Σχέδιο και 
Ψηφιακή Χαρτογραφία

 Δομημένο περιβάλλον και 
πολεοδομικές εφαρμογες

 Αγγλικά ειδικότητας

Γ΄ τάξη (23 ώρες)

Σχέδιο Τεχνικών Έργων με 
Η/Υ και Γεωπληροφορικής

Σχέδιο Πολιτικού μηχανικού

Σχέδιο Έργων Υποδομής

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Οικοδομική

Οργάνωση Τεχνικών   
Έργων

Σχεδίαση με Η/Υ

Μαθήματα ειδικότητας



 Βάσει του Π.Δ.301/2003 και του 
ΦΕΚ 257/ Α 75-11-2003. 

 Σε γραφεία εκπόνησης μελετών 
τεχνικών έργων ως σχεδιαστής.

 Σε τεχνικές εταιρίες κατασκευής 
έργων (εργολαβικά γραφεία 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων) 
ως σχεδιαστής ή εργοδηγός, 
εκτιμητής κόστους, ελεγκτής 
ποιοτικού ελέγχου, τεχνίτης 
τοπογραφίας και χαρτογράφησης 
περιοχών.

Που μπορεί να εργαστεί



 Σαν ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του τεχνικό 
γραφείο αναλαμβάνοντας την εκτέλεση τεχνικών 
έργων μικρού προϋπολογισμού μετά τη λήψη 
εργοληπτικού πτυχίου.

 Σε αντιπροσωπείες οικοδομικών υλικών και  
εργοστάσια παρασκευής σκυροδέματος ή 
οικοδομικών υλικών.

 Στις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, 
Δήμων,  ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εθνικό Κτηματολόγιο,στη 
Πολεοδομία κτλ).



Οι  σχολές με τη μεγαλύτερη συνάφεια του τομέα Δομικών 
Έργων των ΕΠΑΛ είναι:

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



 Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι απόφοιτοι του 
τμήματος κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι:

 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 Οικοδομική

 Νεοελληνική Γλώσσα

 Μαθηματικά

Πανελλαδικές εξετάσεις



ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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