
Πρόγραμμα ΔΑΙΔΑΛΟΣ 
 
Το πρόγραμμα ΔΑΙΔΑΛΟΣ ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Ε.Ι.Ν. 
(Εθνικό ίδρυμα Νεότητας) τη δεκαετία του 2000 για σχολεία της δημόσιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είχε ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων έργων από τους 
μαθητές Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. υπό την εποπτεία των καθηγητών τους, ενώ σκοπός του ήταν να 
αναπτυχθεί η εφευρετικότητα και η συνεργατικότητα των μαθητών στα πλαίσια μιας ομάδας 
εργασίας.  
Τα έργα παρουσιάζονταν  σε περιφερειακές εκθέσεις και όσα διακρίνονταν συμμετείχαν στις 
κεντρικές εκθέσεις που γίνονταν στην Αθήνα. Για όσα έργα βραβεύονταν στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν το δικαίωμα εκπαιδευτικού ταξιδιού 
σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 25%, στα πλαίσια του 
Γ' Κ.Π.Σ. 
Οι επιδείξεις των έργων γίνονταν ενώπιον κριτικής επιτροπής με αντιπροσώπους από κάθε 
νομό, ενώ προβλέπονταν εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών στην πόλη διοργάνωσης της 
περιφερειακής έκθεσης για 2 ή 3 ημέρες. 
Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και σε περιφερειακό επίπεδο, το ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας είχε 
αρκετές συμμετοχές και βραβεία στο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα:  
 
ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2001-02.  
- Ψυκτική Εγκατάσταση επί πάγκου (Μηχανολογικός τομέας). 
 
ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2002-03.  
- Αυτόματος προσανατολισμός φωτοβολταϊκού στοιχείου (Ηλεκτρονικός τομέας). Βραβείο 
στην έκθεση έργων Στερεάς Ελλάδας. Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκε και στην 
Πανελλήνια Έκθεση ΔΑΙΔΑΛΟΣ.  
 
ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2003-04.  
- Επιτραπέζιο παίγνιο γνώσεων Πληροφορικής Τ.Ε.Ε. (τομέας Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ 
και τομέας Οικονομίας-Διοίκησης).  
- Ηλεκτρονικό Πολυμεσικό Ερμηνευτικό Λεξικό όρων της Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (τομέας Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ και τομέας Οικονομίας-Διοίκησης). Βραβείο 
στην έκθεση έργων Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2004-05. 
- Παραδοσιακός οικισμός Ταμπάκικων στην περιοχή Χάρμαινα Άμφισσας (τομέας 
Κατασκευών και Ηλεκτρολογικός τομέας). Βραβείο στην έκθεση έργων Στερεάς Ελλάδας. Το 
συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκε και στην Πανελλήνια Έκθεση ΔΑΙΔΑΛΟΣ.  
- Αυτοκινούμενο ποδήλατο (Μηχανολογικός τομέας).  
- Κομμωτικές εφαρμογές με επεξεργασία εικόνας (τομέας Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ και 
τομέας Αισθητικής-Κομμωτικής). 
 
ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2005-06. 
- Σύστημα Διαχείρισης Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας (τομέας Πληροφορικής-Δικτύων 
Η/Υ). 
- Κατασκευή Ιστοσελίδας Αρχαιολογικού Μουσείου Άμφισσας (τομέας Πληροφορικής-Δικτύων 
Η/Υ). 
 
ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2006-07. 
- Παρουσίαση της Φωκίδας με Photo-CD (τομέας Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ). 
- Τα ηλεκτρονικά μουσεία της Φωκίδας (τομέας Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ και τομέας 
Οικονομίας-Διοίκησης). 
- Οι Φιλαρμονικές της Φωκίδας (τομέας Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ και Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ.). 
- Πρόγραμμα Διαχείρισης εξοπλισμού Σ.Ε.Κ./Σ.Ε. (τομέας Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ και 
τομέας Οικονομίας-Διοίκησης). Βραβείο στην έκθεση έργων Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2007-08. 
- Παρουσίαση της Στερεάς Ελλάδας με χρήση της Ταχυδρομικής Τέχνης (Mail Art) (τομέας 
Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ και Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ.). 



 
Μεταξύ των έργων που βραβεύθηκαν στην περιφερειακή έκθεση του Καρπενησίου 2004-05 
και με δυνατότητα συμμετοχής στον κεντρικό Πανελλήνιο Διαγωνισμό (Αθήνα: 24-25 
Νοεμβρίου 2005) ήταν το έργο με τίτλο "Παραδοσιακός οικισμός Ταμπάκικων στην περιοχή 
Χάρμαινα Άμφισσας" των μαθητών του τομέων Κατασκευών και Ηλεκτρολογικού.  
Το συγκεκριμένο έργο αναπαριστούσε σε μακέτα ένα χαρακτηριστικό ταμπάκικο με 
ενσωμάτωση αυτοματισμών και σε κλίμακα 1:10. Το κτίριο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως 
μοντέλο ήταν το ταμπάκικο ιδιοκτησίας του κ. Κωνσταντίνου Μερινόπουλου. Η μακέτα 
κατασκευάστηκε -όσο ήταν δυνατόν- με πραγματικά υλικά. Η τοιχοποιία χτίσθηκε με 
ωμοπλίνθους (χωματόπλιθες), οι οποίες φτιάχτηκαν από φυσικό πηλό και ενισχύθηκε με 
ξυλοδεσιές στην ποδιά και το πρέκι των ανοιγμάτων. Η επικάλυψη της στέγης έγινε με 
κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Ενσωματώθηκαν υπαίθρια φωτιστικά στον περιβάλλοντα χώρο, 
αλλά και στο εσωτερικό του βυρσοδεψείου. Επίσης, δημιουργήθηκε εξοπλισμός για το 
εσωτερικό του βυρσοδεψείου, όπως η ξύλινη βαρέλα με ενσωματωμένο αυτοματισμό 
περιστροφικής κίνησης, οι τσιμεντένιες λίμπες στις οποίες τοποθετούνται τα δέρματα για τη 
δέψη, η τσιμεντένια δεξαμενή για το πλύσιμο των δερμάτων, ξύλινα σκαφίδια, το τζάκι για το 
βράσιμο του νερού, οι ξύλινες γαϊδάρες για το άπλωμα των δερμάτων και οι ξύλινοι πάγκοι 
στον όροφο.    
 

 
Η μακέτα ταμπάκικου των τομέων Κατασκευών και Ηλεκτρολογικού 

 
 
Σε δυο προγράμματα του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ (ο οποίος έχει μετονομασθεί 
σήμερα σε τομέα Πληροφορικής), την «Κατασκευή Ιστοσελίδας Αρχαιολογικού Μουσείου 
Άμφισσας» (2005-06) και την «Παρουσίαση της Στερεάς Ελλάδας με χρήση της 
Ταχυδρομικής Τέχνης (Mail Art)» (2007-08) τυπώθηκαν και φεγιέ 15 και 10 γραμματοσήμων 
αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση, η θεματολογία τους αφορούσε τα εργαστήρια τού τότε 
Τ.Ε.Ε. Άμφισσας (ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας, πλέον), ενώ στη δεύτερη περίπτωση αφορούσε στην 
προβολή πόλεων και τοποθεσιών της Φωκίδας (Άμφισσα, Γαλαξίδι, Δεσφίνα, Ιτέα, Μαραθιάς, 
Παναγιά Βαρνάκοβα, Παρνασσός, Σκάλωμα, Τριζόνια, Τρίκορφο).  
  



 
Φεγιέ 10 γραμματοσήμων του έργου ταχυδρομικής τέχνης του τομέα Πληροφορικής. 

 
Στα πλαίσια έργων του Δαίδαλου αναπτύχθηκαν και δυο εύχρηστα λογισμικά, που είναι σε 
λειτουργία ακόμη και σήμερα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για: 

- Το δανειστικό σύστημα βιβλίων που είναι εγκατεστημένο στην Κεντρική Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Άμφισσας. Το συγκεκριμένο λογισμικό, έχει προωθηθεί, μετά από σχετικά 
αιτήματα, και σε άλλες βιβλιοθήκες της Φωκίδας.  

- Το σύστημα διαχείρισης εργαστηριακού εξοπλισμού του 1ου Σ.Ε.Κ. Άμφισσας, το 
οποίο χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική τήρηση αρχείου του εξοπλισμού των 
εργαστηρίων, αλλά και για εκτυπώσεις σε περιπτώσεις χρεώσεων, απογραφών, 
ενημερώσεων, διαγραφών, κλπ. 

 

 
Σύστημα διαχείρισης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λογισμικό διαχείρισης εξοπλισμού Σ.Ε.Κ./Σ.Ε. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τις αναφορές στο πρόγραμμα Δαίδαλος: 
 
 

 
 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

 

 


