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Ο Πνιηηηθόο Μεραληθόο  

Οριζμός: Ο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ζρεδηάδεη, κειεηά θαη επηβιέπεη ηελ θαηαζθεπή ησλ ηερληθώλ έξγσλ, 

δειαδή ησλ θηηξίσλ, ησλ δξόκσλ, γεθπξώλ, ιηκαληώλ, αεξνδξνκίσλ.  

 

Περιγραθή: Δηδηθόηεξα, ν Πνιηηηθόο-Μεραληθόο αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα ηνπ εδάθνπο όπνπ πξόθεηηαη 

λα ζεκειησζεί ην ηερληθό έξγν. Σρεδηάδεη θαη ππνινγίδεη ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

επηιέγεη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ππνινγίδεη ηηο πνζόηεηέο ηνπο, παξνπζηάδεη ηε κειέηε ηνπ κε 

ζρέδηα θαη ηεύρε ππνινγηζκώλ ζηνπο πειάηεο θαη ζηηο αξκόδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα λα πάξεη ηελ 

άδεηα θαηαζθεπήο θαη ηέινο, επηβιέπεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ. 

 

Προϋποθέζεις άζκηζης: Γηα λα εξγαζηεί θάπνηνο σο Πνιηηηθόο Μεραληθόο, πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη 

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο από ην ΤΔΔ κεηά από αλάινγεο εμεηάζεηο. Οη απόθνηηνη Ι.Δ.Κ.-Τ.Δ.Δ. δελ 

έρνπλ εηδηθή επαγγεικαηηθή θαηνρύξσζε. 



Ο Πνιηηηθόο Μεραληθόο  

 

Εκπαίδεσζη: Ο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ζπνπδάδεη ζηα Τκήκαηα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ησλ Πνιπηερληθώλ 

Σρνιώλ. Υπνκεραληθνί - Βνεζνί Πνιηηηθνί Μεραληθνί, κπνξνύλ λα γίλνπλ όζνη ζπνπδάδνπλ ζε αλάινγεο 

εηδηθόηεηεο ησλ Τ.Δ.Ι., Σ.Δ.Λ.Δ.Τ.Δ. (γηα ηελ εθπαίδεπζε), θαζώο θαη ζε Τ.Δ.Δ. θαη Ι.Δ.Κ. 

 

Σποσδαιόηηηα: Ο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ραξαθηεξίδεηαη από επζηξνθία, θξηηηθή ηθαλόηεηα, πνιύ θαιή 

αληίιεςε ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ όγθνπ, ηερληθή αληίιεςε, δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ θαη επηινγήο κεηαμύ 

ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, καζεκαηηθή θαη ππνινγηζηηθή ηθαλόηεηα, επθνιία ζηε ρξήζε πηλάθσλ θαη 

θαλνληζκώλ, εμνηθείσζε κε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

δνκηθώλ πιηθώλ, γλώζε ησλ πιηθώλ θαη ησλ λέσλ ηερληθώλ εθαξκνγώλ. 

Φξεηάδνληαη επίζεο εγεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηθαλόηεηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνύ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

επηβιέςεσλ ησλ έξγσλ. Ο Δξγνιάβνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο πξέπεη λα δηαζέηεη επηπιένλ θαη 

επηρεηξεκαηηθή ηθαλόηεηα. 
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• Μέλλον: Τν επάγγεικα ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ζε 
ζρέζε κε ηα θηηξηαθά έξγα βξίζθεηαη ζε ζηαζηκόηεηα ηα 
ηειεπηαία ρξόληα. Έρνπλ δηακνξθσζεί όκσο ηξεηο 
εηδηθόηεηεο κέζα ζηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηνπ Πνιηηηθνύ 
Μεραληθνύ: Γνκνζηαηηθώλ, Υδξαπιηθώλ θαη Έξγσλ 
Οδνπνηίαο, πνπ δηεπξύλνπλ ην επαγγεικαηηθό ηνπ 
πεδίν.  

• Οη ακνηβέο ησλ επαγγεικαηηώλ απηώλ, πνηθίιινπλ. Ο 
δεκόζηνο ππάιιεινο μεθηλά ζπλήζσο από ην βαζηθό 
κηζζό πνπ αλαινγεί ζηηο ζπνπδέο ηνπ, ελώ ν ηδησηηθόο 
ππάιιεινο θαη ν ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο κπνξεί λα 
έρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηηο απνδνρέο ηνπο θαη 
λα θζάζνπλ ζε πςειά επίπεδα κεηά από κεξηθά 
ρξόληα επηηπρνύο θαξηέξαο. 
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• Περιβάλλον εναζτόληζης: Ο Πνιηηηθόο 
Μεραληθόο κπνξεί λα εξγαζηεί ζην δεκόζην, ζηηο 
ηερληθέο ππεξεζίεο Ννκαξρηώλ θαη Γήκσλ, ζε 
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή λα αλνίμεη δηθό ηνπ 
γξαθείν. 

•  Ωο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο αζρνιείηαη κε ηε 
κειέηε θαη θαηαζθεπή θηηξίσλ ή άιισλ κεγάισλ 
ηερληθώλ έξγσλ.  

• Μπνξεί λα δηδάμεη σο θαζεγεηήο ζε Τερληθέο 
Σρνιέο θαη Τερληθά Δπαγγεικαηηθά 
Δθπαηδεπηήξηα, αθνύ απνθηήζεη ην πηπρίν ηεο 
Παηδαγσγηθήο Τερληθήο Σρνιήο ηεο ΣΔΛΔΤΔ. 
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Επαγγελμαηικές ζσνθήκες: Ο Πνιηηηθόο Μεραληθόο εξγάδεηαη ζπλήζσο ζε ηδησηηθό γξαθείν, ζηελ 

ηερληθή εηαηξία ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ή ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ, όπνπ ππάξρνπλ θαιέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. Αλαιώλεη πνιιέο ώξεο εξγαζίαο κπξνζηά ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, αιιά θαη 

αξθεηέο ώξεο επίβιεςεο ζην ύπαηζξν, πνπ είλαη ζπλήζσο θνπξαζηηθέο θαη απαηηνύλ επηθνηλσλία θαη 

ζπλδηαιιαγή κε άηνκα πνιιώλ άιισλ εηδηθνηήησλ.  

Αλ είλαη θαη εξγνιάβνο, ρξεηάδεηαη λα έξρεηαη ζε επαθή κε πειάηεο θαη λα «θιείλεη δνπιεηέο». Οη επαθέο 

απηέο θαζώο θαη νη επηβιέςεηο κπνξεί λα κελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν σξάξην.  

 

Επαγγελμαηικές οργανώζεις: Ο πνιηηηθόο κεραληθόο γξάθεηαη ζην ΤΔΔ. Ο βνεζόο πνιηηηθνύ 

κεραληθνύ, απόθνηηνο Τ.Δ.Ι. γξάθεηαη ζην ΔΔΤΔΜ. 
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• Γενικά ζτόλια: Τν επάγγεικα ηνπ Πνιηηηθνύ 
Μεραληθνύ ραξαθηεξίδεηαη από πςειό βαζκό 
επζύλεο θαη απνηειεί ηε βάζε γηα λα γίλεη 
ζσζηά θαη κε επηηπρία κηα θαηαζθεπή, έλα 
έξγν, είηε είλαη κηθξό είηε κεγάιν. 
Σήκεξα, ε ρξήζε εηδηθώλ δνκηθώλ 
πξνγξακκάησλ κέζσ ειεθηξνληθώλ 
ππνινγηζηώλ πςειήο ηερλνινγίαο, έρεη 
δηεπθνιύλεη πνιύ ην έξγν ηνπ Πνιηηηθνύ 
Μεραληθνύ σο πξνο ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ 
αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκώλ. 



ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

• 380 (Κωδ.205) - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ 

•  www.civil.upatras.gr 

• ΒΑΕΙ 2012 :19499 - 17003   

• 376 (Κωδ.207) - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) 

• www.civil.duth.gr  

• ΒΑΕΙ 2012 :17888 - 16191  

• 377 (Κωδ.201) - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ AΘΗΝΑ 

• http://www.civil.ntua.gr/  

• ΒΑΕΙ 2012 19618 - 18184  

• 378 (Κωδ.203) - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ 

•  www.civil.auth.gr  

• ΒΑΕΙ 2012 ;19476 - 17529  

• 379 (Κωδ.208) - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 

• www.civ.uth.gr  

• ΒΑΕΙ 2012 ;19473 - 16756  

 


