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ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ –ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
     Ο Τεχνικός Δομικών Έργων αποτελεί την ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα 
στους μελετητές, στους κατασκευαστές και στο εργοτεχνικό προσωπικό που 
μετέχει στην κατασκευή του έργου.  
 Στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην κατασκευή των έργων, ο μηχανικός 
πρέπει απαραίτητα να έχει το συνεργάτη του, που είναι ο Τεχνικός Δομικών 
Έργων. 
Οι απόφοιτοι Δομικών έργων του ΕΠΑΛ μπορούν να ασχολούνται, μετά από 
τις απαραίτητες  σπουδές : 

• Α) Ως ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ συμμετέχουν στο σχεδιασμό, 
κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, επισκευή και συντήρηση 
υδραυλικών, συγκοινωνιακών και εγγειοβελτιωτικών έργων.  

• Β) Ως ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ασχολούνται με τη μελέτη, την επίβλεψη και 
κυρίως την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών ορισμένης έκτασης, 
εμβαδομετρηση αγροτεμαχίων, διανομές 

• Σε έργα οδοποιίας, σιδηροδρομικών γραμμών , λιμανιών κτλ 
• Γ) Ως ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ να ασχοληθούν με τον 

σχεδιασμό, την κατασκευή, την μελέτη, την λειτουργία, την επισκευή και 
την συντήρηση δομικών έργων ορισμένης δαπάνης 

•  Δ) Ως ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ασχολούνται με την αρχιτεκτονική της 
πολεοδομίας και χωροταξίας 
 

 Τι θα μάθει  ο Τεχνικός Δομικών Έργων κατά την φοίτηση του στο 
ΕΠΑ.Λ.: 
   Ως απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων, θα διαθέτεις 
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες για την τεχνική υποστήριξη τεχνικού 
γραφείου μηχανικού, τεχνικής εταιρίας μελετών και κατασκευών, τεχνικής 
υπηρεσίας δήμων και κοινοτήτων και γενικά, θα μπορείς να εργασθείς σε 
όλους τους φορείς που ασχολούνται με την μελέτη και κατασκευή έργων 
ειδικότητας πολιτικού μηχανικού. 
Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει θεματικούς άξονες όπως: 
  
 Βασικές γνώσεις που έχουν σχέση με την επιστήμη του πολιτικού 

μηχανικού, ώστε να μπορείς να εφαρμόζεις διατάξεις κανονισμών για τη 
μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων. 

 Γνώσεις σχεδίου αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού, και γνώση του 
σχεδιαστικού προγράμματος Autocad για τη σχεδίαση κτιριακών – 
 τοπογραφικών εφαρμογών 

 Σχεδιασμό κατόψεων, όψεων, τομών κ.λπ. φορέων από τοιχοποιία, 
φέροντα μέρη οργανισμού (συμβολισμός, διαστάσεις κ.λπ.) μεταλλικών και 
ξύλινων κατασκευών 

 Ανάγνωση σχεδίου ειδικότητας πολιτικού μηχανικού 

 Εξοικείωση με τη χρήση του Ηλεκτρονικού υπολογιστή, για απόκτηση 
βασικών δεξιοτήτων, σχετικά με την ειδικότητα. 

 Εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα στην ορολογία των κατασκευών, και 
σχεδίαση κτιριακών κατασκευών μέσω Η/Υ,  

όλων των  Δομικών στοιχείων από τα θεμέλια μιας οικοδομής έως και την 
στέγη. 
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 Καταμέτρηση των τμημάτων της γήινης επιφάνειας, απεικόνισή τους επί 
χάρτου και εμβαδομέτρησή τους. 

 Ιδιότητες και χρήση των υλικών που εφαρμόζονται στη δόμηση και στη 
διακόσμηση. 

 Χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού τοπογράφων Μηχανικών 

 Βασικές γνώσεις για τις ιδιότητες και χρήσεις των υλικών που 
εφαρμόζονται στις κατασκευές έργων 

 Μάθηση κάθε θεωρητικού και πρακτικού θέματος σχετικά με υδρεύσεις, 
αποχετεύσεις, αρδεύσεις, αντιπλημμυρικά έργα και φράγματα 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
&ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

Μαθήματα Β΄ τάξης 

 

  Οικοδομικό Σχέδιο    4Ε 

  Κτιριακά Έργα  και Δομικά  Ολικά  4Θ+2Ε 

  Τοπογραφία και πολεοδομία    2Θ+2Ε 

  Σχέδιο Δομ. Έργων με Η/Υ    5 Ε 

  Τοπογραφικό σχέδιο και ψηφιακή 
Χαρτογραφία    2 Ε 

   Αγγλικά ειδικότητας    2Θ 

   ΣΥΝΟΛΟ 
 

   23 

 
                                                              

 

 Μαθήματα Γ΄ τάξης 

 

  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο   4 Ε 

  Οικοδομική  5(3Θ+2Ε) 

  Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού   2E 

  Σχέδιο Τεχνικών έργων με Η/Υ & Γεωπληροφορικής   6Ε 
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  Οργάνωση Τεχνικών Έργων   4(2Θ+2Ε) 

  Σχέδιο Έργων υποδομής    2Ε 

  ΣΥΝΟΛΟ   23 

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ 

Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται  

α) απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και  

β)  πτυχίο επιπέδου 3 δηλαδη Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, της 
περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ.18Α) 

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα: 
 να λάβουν άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος 
 να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων 

και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
 να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά 

προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΠΑΛ 
Ο απόφοιτος του τομέα Δομικών Έργων μπορεί να εργαστεί ως: 

- τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού 
- ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών 
- εκτιμητής κόστους 
- σχεδιαστής 

Θα είναι σε θέση επίσης να: 
- σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων 
στοιχείων ενός κτιρίου 
- χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και 
αποτύπωση ενός οικοπέδου- περιοχής 
- εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής 
- εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον 
προϋπολογισμό του έργου 
- γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας 
οικοδομικής άδειας 
- σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια 
- πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης 
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Εργασία-προοπτικές:  
Στις επαγγελματικές του επιλογές περιλαμβάνονται εργασία ως: 

•  δημόσιοι υπάλληλοι σε Υπουργεία και Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων-
Κοινοτήτων.  

• Σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες Μελετών και Κατασκευών.  

• Ως καθηγητές στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, αφού φοτήσουν 
στην ΑΣΠΕΤΕ.  

• Σε έργα οδοποιίας, σιδηροδρομικών γραμμών, κατασκευής λιμανιών. 

• Στον ιδιωτικό τομέα σε 

 Τεχνικά Γραφεία 

 Κατασκευαστικές Εταιρίες 

 Γραφεία Πολιτικών Μηχανικών 

 Αρχιτεκτονικά Γραφεία 

 Εταιρίες Εμπορίας Δομικών Υλικών 

 Τοπογραφικά Γραφεία και Γραφεία Τοπογράφων Μηχανικών 
 
 

 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των 
αποφοίτων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α & Β) 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ , ΤΕΙ 
• O τομέας Δομικών έργων του 1ου ΕΠΑΛ Σερρών είναι τομέας του  που 

προσφέρει  στους αποφοίτους του  
• 1. Πτυχίο ειδικότητας Δομικών έργων με δυνατότητα να λάβουν 

άδεια άσκησης επαγγέλματος ή να εργαστούν σε μεγάλες τεχνικές 
εταιρείες ή να εγγραφούν στα ΙΕΚ παρεμφερούς ή άλλης  ειδικότητας. 

• 2. Απολυτήριο ημερησίου επαγγελματικού λυκείου  ισότιμο με το 
απολυτήριο γενικού λυκείου με δυνατότητα πρόσβασης κατόπιν 
πανελλαδικών  εξετάσεων: 
     Μέσω  ΟΜΑΔΑΣ Α΄,  σε σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), των Ανωτέρων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Στρατιωτικών Σχολών 
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων 
της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού, εξεταζόμενοι σε τέσσερα (4) μαθήματα - δύο (2) γενικής 
παιδείας, "Μαθηματικά Ι" και "Νεοελληνική Γλώσσα" και δύο (2) ειδικότητας. 
Τα δύο μαθήματα ειδικότητας της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ των 
ημερησίων ΕΠΑΛ στην ειδικότητας Δομικών έργων  είναι  
 «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο , οικοδομική.» 

• Το ποσοστό θέσεων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού. 

 

  Οι απόφοιτοι του τομέα Δομικών Έργων εισάγονται στα 

τμήματα και τις σχολές της ακόλουθης ομάδας: 
− ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

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

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

− ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 
− ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

− ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 
− ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

− ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)− ΟΠΛΑ 
− ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)− ΣΩΜΑΤΑ 

− ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(Σ.Μ.Υ.Ν) 
− ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(Σ.Τ.Υ.Α) 

− ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
 
Σημειωτέον ότι τμήματα ΤΕΙ με ειδικότητα Δομικών έργων 
υπάρχει, εκτός των άλλων νομών και στο Νομό Σερρών, όπου  τα 
τελευταία έτη εισάγονται μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Σερρών, σε 
μεγάλο ποσοστό  

   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ - 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδας Α) που 
διεκδικούν την εισαγωγή τους στις σχολές του πίνακα ΙΙ, ισχύουν οι εξής 
συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα ως ακολούθως: 

- για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5 
- για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5. 
- για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5 
- για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5 

Το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των 
εισαγομένων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των 
ανωτέρω μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές.  

Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών 
στην κλίμακα (1 – 100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε 
περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη 
των δώδεκα (12) μονάδων.  

Προκειμένου για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό 
μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο ειδικό μάθημα ή στα 
ειδικά μαθήματα (Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο) στο καθένα 
ξεχωριστά, τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας για να 
συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου 
ΕΠΑΛ πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150, στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, 
στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170, στο Ελεύθερο Σχέδιο 125, 
στο Γραμμικό Σχέδιο 135, Αγγλικά 150 τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για 
την επιλογή είναι: 

Α) Για τα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο 
μορίων θα προκύψει ως εξής: 
Μαθηματικά:150 Χ συντελεστή 1,5=225 
Νεοελληνική Γλώσσα:120Χ 1,5=180 
Μάθημα Ειδικότητας:130 Χ 3,5=455 
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Μάθημα Ειδικότητας:170 Χ 3,5=595 
Συνολικός αριθμός μορίων:225+180+455+595=1455 (με άριστα τα 2000 
μόρια) 

Β) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ 
Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό 
μάθημα που προκύπτουν ως εξής: 
Αγγλικά:150 Χ 2=300 
Συνολικός αριθμός μορίων:1455+300=1755(με άριστα τα 2400 μόρια) 

Γ) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και 
Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το 
ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής: 
Ελεύθερο Σχέδιο 125 
Γραμμικό Σχέδιο 135 
Μέσος όρος Χ 2= 130 Χ 2 =260 
Συνολικός αριθμός μορίων:1455+260=1715 (με άριστα τα 2400 μόρια) 

Σημειώνεται ότι για τους  υποψήφιους εσπερινού ΕΠΑΛ που εξετάζονται 
στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας με την ίδια βαθμολογία το σύνολο μορίων 
προκύπτει ως εξής: 
Μαθηματικά:150 Χ 1,5=225 
Νεοελληνική Γλώσσα:120 Χ1,5=180 
Συνολικός αριθμός μορίων:225+180=405(με άριστα τα 600 μόρια) 

Για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα παραπάνω ειδικά 
μαθήματα το σύνολο μορίων διαμορφώνεται σε 405+300=705 και 
405+260=665 αντίστοιχα (με άριστα τα 1000 μόρια) 

 
• Μεσω ΟΜΑΔΑΣ Β΄, σε σχολές των ΑΕΙ,  ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των 

Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των 
Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών 
Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της 
Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας (βλ. επισήμανση στο 
Κεφ.3), των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και 
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών διεκδικώντας το ίδιο 
ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 
εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι 
γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας, όπως και οι κάτοχοι 
απολυτηρίου γενικού λυκείου μετά  από πανελλήνιες εξετάσεις Αρχ. 
Σχέδιο ΙΙ, οικοδομική). 

              Για το βαθμό πρόσβασης του μαθήματος, τους συντελεστές            
 προφορικού και γραπτού βαθμού, το γενικό βαθμό πρόσβασης και τον τρόπο 
υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων του υποψηφίου ισχύουν ό,τι 
και στο Γενικό Λύκειο: 
 

     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ 

 

 Ο τομέας Δομικών έργων στη συνεχή προσπάθειά του για την καλύτερη 
εκπαιδευτική κατάρτιση των σπουδαστών του διοργανώνει κάθε 

χρόνο ημερήσιες εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές σε εκθέσεις 
και τεχνικές εταιρείες σχετικές με την ειδικότητα. Π.χ. έκθεση    
infacoma θεσ/νίκης,  fibran κλπ. 
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 Συμμετοχή  σε προγράμματα                                                                                          

 Ο τομέας Δομικών από το σχολικό έτος 2002-03 συμμετέχει κάθε έτος στο 
πρόγραμμα     “Δαίδαλος” όπου συμμετέχουμε σε τριήμερη έκθεση στην 
Θεσ/νίκη υπο την αιγίδα του ΕΙΝ με έργα από όλη  την κεντρική Μακεδονία 

 Το σχολικό έτος 2002- 03.   
 Ο τομέας Δομικών σε συνεργασία με τον τομέα ηλεκτρονικών, συμμετείχε  

στο πρόγραμμα ‘‘Δαίδαλος ’’ με το έργο ‘‘Αυτόματος έλεγχος των ηλεκτρικών-
θερμικών εγκαταστάσεων κτιρίου  (μακέτας) μέσω Η/Υ.’’ 

        Το σχολικό έτος 2003- 04  
α) συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘‘Δαίδαλος’’ με το έργο ‘‘Αρχιτεκτονικά κτίρια της 
πόλης των Σερρών’’ 
β) Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα: ‘Το ξύλο και οι εφαρμογές στην 
οικοδομή’.  

  Το σχολικό έτος 2004- 05,  
 συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘‘Δαίδαλος’’ με το έργο ‘‘Τα βυζαντινά κτίρια της 

πόλης των Σερρών’’ 

 συμμετοχή σε Πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα: Η Παλαιά Μητρόπολη της 
πόλης των Σερρών. 

 Το σχολικό έτος 2005- 06  
συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘‘Δαίδαλος’’ με το έργο  
α)  Κατασκευή ομοιώματος σιδηρού οπλισμού ισόγειας κατοικίας 
 

 Το σχολικό έτος 2006- 07  
συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘‘Δαίδαλος’’ με το έργο 
α) παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
β) θεραπευτικά φυτά -βότανα- σε αποτυπωμένη έκταση του Νομού  Σερρών   
γ) Τα διατροφικά στοιχεία και η    σπουδαιότητα τους  
δ) Tα ηφαίστεια 
ε) Σε συνεργασία με τον ηλεκτρονικό τομέα το έργο: το οικολογικό σπίτι, το  οποίο 
εκπροσώπησε μαζί με άλλα έργα την Κεντρική Μακεδονία στην Πανελλήνια έκθεση 
στην Αθήνα. 
στ) Σε συνεργασία με τον  τομέα Eφαρμοσμένων Τεχνών τα έργα:  
 κατασκευή ομοιώματος του Παρθενώνα και 
 Κατασκευή βιτρίνας 
 

 Το σχολικό έτος 2007- 08  
συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘‘Δαίδαλος’’ με το έργο 
α)  Παραδοσιακά σπίτια με πέτρα 
β)  Κατασκευή ομοιώματος ξυλοτύπου ισόγειας κατοικίας 

 
Μετά το έτος 2008 στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων οι μαθητές του 
τομέα  κατασκευάζουν, ομοιώματα δομικών στοιχείων, για εμπέδωση των 
θεωρητικών γνώσεων, και τα ομοιώματα αυτά χρησιμοποιούνται ως εποπτικά 
μέσα διδασκαλίας.  


