
1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 







 Ο Τομέας Δομικών Έργων 
των ΕΠΑΛ στόχο έχει την 
εκπαίδευση των μαθητών 
ώστε να μπορούν να 
εργασθούν ως ειδικευμένοι 
τεχνικοί στις σύγχρονες 
κατασκευές τεχνικών έργων.  
 

Απευθύνεται σε νέους που 
επιθυμούν να ασχοληθούν 
με τη μελέτη, τη σχεδίαση 
και την επίβλεψη της 
κατασκευής των τεχνικών 
έργων, το σχεδιασμό κάθε 
είδους τεχνικών εργασιών με 
τη χρήση Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή.  



Οι σύγχρονες κατασκευές 
τεχνικών έργων απαιτούν 
ειδικευμένους τεχνικούς σε όλες 
τις βαθμίδες. Ο Τομέας Δομικών 
των ΕΠΑΛ καλύπτει τη μέση 
βαθμίδα. Προετοιμάζει τον 
αυριανό επαγγελματία ώστε να 
μπορεί να ανταποκριθεί στη 
μελέτη, την επιμέλεια και το 
σχεδιασμό κάθε είδους τεχνικών 
εργασιών με τη χρήση 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 
Τέτοιες τεχνικές εργασίες μπορεί 
να είναι κτηριακά και υδραυλικά 
έργα, η οδοποιία, τα λιμενικά 
έργα, τα αεροδρόμια κτλ. 
 

 



Η δουλειά στο τομέα των 
κατασκευών χρειάζεται 
επιμονή και υπομονή 
καθώς και δυνατότητα 
επινόησης τεχνικών 
πρακτικών. Η εργασία 
γίνεται συνήθως σε 
συνθήκες γραφείου σε 
χώρο ευχάριστο με καλό 
φωτισμό και εξοπλισμό 
καθώς και σε συνθήκες 
εργοταξίου όπου ο 
σχεδιαστής βοηθά στην 
επίβλεψη του έργου που 
εκτελείται. 



Τοπογραφίας 
Κτηριακών Έργων 
Σχεδιαστήριο 



*Σε αυτό το εργαστήριο 
γίνονται όλες εκείνες οι 
εργασίες που 
χρειάζονται ώστε να 
γίνει ικανός ο μαθητής 
να χειρίζεται με άνεση 
όλα τα τοπογραφικά 
όργανα και τον 
εξοπλισμό που 
χρησιμοποιούνται στην 
πράξη από έναν 
Τοπογράφο-Μηχανικό. 



Πιο συγκεκριμένα το 
εργαστήριό μας 

διαθέτει: 
 

 Θεοδόλιχο 

 Σύγχρονο Γεωδαιτικό Σταθμό 
(total station) 

 Χωροβάτη  

 GPS 

 Τρίποδες για τη στήριξη των 
παραπάνω  

 Ακόντια με ενσωματωμένες 
αεροστάθμες  

 



 Κατοπτρικούς στόχους  

 Σταδίες με ενσωματωμένες 
αεροστάθμες  

 Τρίποδες στήριξης των 
ακοντίων και των σταδιών  

 Πυξίδες  

 Ηλεκτρονικά αποστασιόμετρα  

 Μετροταινίες  

 Κλισίμετρο 



Στο εργαστήριο Κτηριακών Έργων  γίνονται εργαστηριακές 
δοκιμές σχετικά με τη μελέτη: 
 
  Εδαφών  
  Αδρανών υλικών  
  Σκυροδέματος 
 





Ο τομέας Δομικών Έργων έχει 
αποκλειστικά δικό του χώρο για 
τα μαθήματα σχεδίου τα οποία 
καλύπτουν το μεγαλύτερο 
μέρος των διδακτικών ωρών 
της ειδικότητας.  
◊Σκοπός όλων των 

μαθημάτων σχεδίου είναι να 
καταστεί ο μαθητής καλός 
γνώστης του σχεδιασμού 
κάθε είδους σχεδίου (π.χ. 
Αρχιτεκτονικό, Τοπογραφικό, 
Συγκοινωνιακών - 
Υδραυλικών έργων κ.α.), είτε 
αυτό δημιουργείται με 
όργανα σχεδίασης, είτε μέσω 
Η/Υ (με το σχεδιαστικό 
πρόγραμμα Autocad). 

 











Β’  ΤΑΞΗ Γ’ ΤΑΞΗ 

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα 

Οικοδομικό Σχέδιο 4Σ Σχέδιο Πολιτικού 
Μηχανικού 

3Σ 

Κτηριακά Έργα 2Θ + 2Ε Αρχιτεκτονικό 
Σχέδιο 

4Σ 

Δομικά Υλικά 2Θ Σχέδιο  
Συγκοινωνιακών και  
Υδραυλικών Έργων 

2Σ 

Τοπογραφία 2Θ + 2Ε Τοπογραφικό Σχέδιο 2Σ 

Σχέδιο Δομικών 
Έργων Με Η/Υ 

4Σ Πολεοδομία 2Σ 

Ο Η/Υ στο χώρο των  
Δομικών Έργων 

4Ε 

Οικοδομική 2Θ 

Οργάνωση Τεχνικών  
Έργων 

2Θ + 2Ε 

Σύνολο 18 Σύνολο 23 



Μετά το ΕΠΑΛ 



oΣχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια, έπιπλα κ.α. 
oΣχεδιάζει τοπογραφικά σχέδια, σχέδια έργων υποδομής και 

αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.  
oΧρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και 

αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής.  
oΓνωρίζει τα στοιχεία κατασκευής ξυλότυπων και τους τρόπους 

τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της 
κατασκευής.  
oΕλέγχει την ποιότητα των δομικών υλικών. 
oΕκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον 

προϋπολογισμό του έργου. 
oΣυμμετέχει στην οργάνωση ενός εργοταξίου (δομικές μηχανές, μέτρα 

ασφαλείας, οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού κλπ). 
oΓνωρίζει τους κανονισμούς και την διαδικασία για την έκδοση μίας 

οικοδομικής άδειας. 



 ΟΜΑΔΑ Α (με δυνατότητα πρόσβασης 
στα ΤΕΙ και σε Ακαδημίες του Στρατού 
και της Αστυνομίας)  

Εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα :  

• Νέα Ελληνικά   

   (με συντελεστή  βαρύτητας  1,5) 

• Μαθηματικά   

   (με συντελεστή  βαρύτητας  1,5) 

• Αρχιτεκτονικό Σχέδιο  

   (με συντελεστή  βαρύτητας  3,5) 

• Οικοδομική  

   (με συντελεστή  βαρύτητας  3,5) 

 ΟΜΑΔΑ Β  (με δυνατότητα ισότιμης 
πρόσβασης  με τους μαθητές του Γενικού 
Λυκείου σε όλες  τις Σχολές) 

Εξετάσεις σε έξι μαθήματα: 

• Νέα Ελληνικά 

• Μαθηματικά Κατεύθυνσης 

• Φυσική Κατεύθυνσης 

• Μάθημα Επιλογής 

• Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 

• Οικοδομική  

 

  Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ισότιμο του Γενικού Λυκείου, ικανό 
να εξασφαλίσει στον κάτοχό του μετά από συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις, 
την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τους παρακάτω τρόπους: 

  Πτυχίο επιπέδου 3, που θα τους δίνει την δυνατότητα: 
• να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος   
• να εγγράφονται κατά προτεραιότητα στο 2ο έτος των ΙΕΚ 

Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ με ενδοσχολικές εξετάσεις χορηγείται: 





 Ως σχεδιαστής σε γραφεία εκπόνησης μελετών (οικοδομικών 
έργων, οδοποιίας, αρχιτεκτονικών και τοπογραφικών μελετών). 
 Ως εργοδηγός ή σχεδιαστής σε τεχνικές εταιρείες κατασκευής 

έργων (εργολαβικά γραφεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων)  
 Ως ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών. 
 Ως εκτιμητής κόστους. 
 Ως τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών. 
 Ως εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές. 
 Ως εργαζόμενος στο εθνικό κτηματολόγιο. 
 Σε αντιπροσωπείες οικοδομικών υλικών. 
 Σε εργοστάσια παρασκευής σκυροδέματος ή άλλων 

οικοδομικών υλικών. 
 Σε εταιρίες κατασκευής επίπλων. 
 Σε εταιρίες κατασκευής κουζινών. 
 Σε εταιρίες πλακιδίων και ειδών υγιεινής. 
 Στις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

(Υπουργεία, Δήμοι, Νομαρχίες, Τράπεζες, Μεγάλες Εταιρίες, 
ΔΕΗ, ΟΤΕ, Πολεοδομίες κλπ). 



 Πολιτικών Έργων Υποδομής 

 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής 

 Πολιτικών Δομικών Έργων 

 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων 

 Τοπογραφίας 

 Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 

 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων 
 Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων 



100% 
80% 83% 

2010 2011 2012

Επιτυχόντες 
9/9 4/5 5/6



*Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων 
του τομέα περιγράφονται αναλυτικότερα για τους 
σχεδιαστές με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή από το 
Π.Δ.301/2003 και το ΦΕΚ 257/ Α 75-11-2003 και 
βρίσκεται σε εξέλιξη το Θεσμικό Πλαίσιο. 

 





ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Τι ισχύει βάσει του Β.Δ. 769/72 

Συγκοινωνιακά (μέχρι 1.500.000)  
1. Συντήρηση κι ανακαίνιση Εθνικών κι επαρχιακών οδών ως και διάνοιξη αγροτικών και 
κοινοτικών, κατασκευή τεχνικών έργων, πλην λοξών, μέχρις ανοίγματος 8 μέτρων και 
τοίχων αντιστήριξης ύψους μέχρι 5 μέτρων.  
2. Έργα χερσαίας ζώνης λιμένος, κρηπιδώματα κι αποβάθρες μέχρι βάθους 2 μέτρων, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός υπολογισμός ή ειδική 
εδαφοτεχνική μελέτη.  
Υδραυλικά (μέχρι 1.500.000) 1. Έργα προστατευτικά και μικρές διευθετήσεις χειμάρρων 
με αναχώματα ή συρματοπλέγματα, μικρά αρδευτικά έργα, απλοί υπόνομοι, εσωτερικά 
δίκτυα ύδρευσης. 

Τι προβλέπει το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

• Μελέτες οδών και Τεχνικών Εργων Οδοί τύπου Ε-Ζ και Η ως και Δ-Γ και Β Τεχνικά 
έργα Α και Β κατηγορίας  

• Μελέτες Λιμενικών Εργων  
• Μελέτες Υδραυλικών Εργων κατηγορίας Ι και ΙΙ 
• Μελέτες έργων Πολιτικών Αεροδρομίων  
• Κυκλοφοριακές Μελέτες  

Προϋπολογισμός:  
 Με τη λήψη του πτυχίου - αντίστοιχος του πτυχίου Α τάξης. 
 Μετά από 7ετή αποδεδειγμένη εμπειρία - αντίστοιχος του πτυχίου Β τάξης. 
 Μετά από 16ετή αποδεδειγμένη εμπειρία - αντίστοιχος του πτυχίου Γ τάξης. 



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Τι ισχύει βάσει του Β.Δ. 769/72 

• Τοπογραφικά που αφορούν οικοδομικά που δικαιούνται να μελετούν 
•  Απλές τοπογραφικές αποτυπώσεις πόλεων μέχρι έκτασης 150 στρεμμάτων  
• Απλές τοπογραφικές αποτυπώσεις υπαίθρου μέχρι έκτασης 1.500 

στρεμμάτων 
*Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, που απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή 
διορθώσεις σφαλμάτων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

Τι προβλέπει το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Μελέτες Τοπογραφήσεων, Κτηματογραφήσεων, και Χαρτογραφήσεων (Τμήμα Β 
Π.Δ. 696/74)  
    Περιορισμοί:  
• Μελέτες για ίδρυση τριγωνομετρικών σημείων ΙΙΙ τάξεως (ΑΤΜ).  
• Χωροσταθμίσεις υψηλής ακρίβειας. 
• Χάραξη σηράγγων με ειδικές τοπογραφικές εργασίες. 

Προϋπολογισμός:  
 Με τη λήψη του πτυχίου - αντίστοιχος του πτυχίου Α τάξης. 
 Μετά από 7ετή αποδεδειγμένη εμπειρία - αντίστοιχος του πτυχίου Β τάξης.  
 Μετά από 16ετή αποδεδειγμένη εμπειρία - αντίστοιχος του πτυχίου Γ τάξης. 



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Τι ισχύει βάσει του Β.Δ. 769/72 

Στατικά + Αρχιτεκτονικά  
• Κατοικίες, γραφεία, καταστήματα μέχρι 2 το πολύ ορόφων, μέχρι 4 μέτρα 

του καθενός ύψος, με διαστάσεις πλακών σε κάτοψη μέχρι 35 μέτρα. 
• Αν απαιτείται ακριβής αντισεισμικός υπολογισμός, η μελέτη πρέπει να 

συντάσσεται από Πολιτικό Μηχανικό. 
• Για αρχιτεκτονική μελέτη κι επίβλεψη μπορεί να προβλέπεται ένας επιπλέον 

όροφος, με την προϋπόθεση ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθεί κι 
υπογραφεί από Πολιτικό Μηχανικό. 

Τι προβλέπει το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

• Με τη λήψη του πτυχίου: Έργα ύψους μέχρι 2 ορόφων και συνολικού 
εμβαδού < 400 τμ. 

• Μετά από 7ετή αποδεδειγμένη εμπειρία: Έργα ύψους μέχρι 3 ορόφων και 
συνολικού εμβαδού < 600 τμ  
Περιορισμοί:  

 Διατηρητέα κτίρια ή κτίρια σε παραδοσιακούς οικισμούς (μελέτη από ΔΜ). 
 Μη κανονικά κτίρια (ΝΕΑΚ) - Σύνταξη στατικής μελέτης από Δ.Μ. 



«Παιδεία ευτυχούσι μεν εστί 
κόσμος, ατυχούσι δε 
καταφύγιον.» 
 
Η μόρφωση είναι στολίδι γι’ αυτούς που 
ευτυχούν και καταφύγιο γι’ αυτούς που 
δυστυχούν. 
 
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., 
Αθηναίος ρήτορας  
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