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Ε ι ζ α γ ω γ ι κ ό  ζ η μ ε ί ω μ α  
 

Τμ πανόκ εγπεηνίδημ γνάθηεθε γηα κα εκεμενώζεη ημκ ακαγκώζηε ημο γηα  

- ηα πενηεπόμεκα ηεξ ηζημζειίδαξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ,  

- ημκ ηνόπμ πμο μπμνεί κα βνεη θάπμημ έγγναθμ ή ανπείμ, 

- ημκ ηνόπμ πνήζεξ ηεξ ώζηε κα είκαη πνήζημμ ενγαιείμ ζε μαζεηέξ, εθπαηδεοηηθμύξ, θ.ά. 

Σηεκ ηζημζειίδα ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ πενηέπμκηαη πμιιά έγγναθα, μδεγίεξ γηα πεηνάμαηα, 

θςημγναθίεξ, βίκηεμ, ζηαηηζηηθά ζημηπεία, εηζεγήζεηξ ζε ζοκέδνηα θαη εμενίδεξ, απμιμγηζμμί 

δναζηενημηήηςκ, ζημηπεία (ζπμιείςκ, ΔΔΓ, ΓΚΦΓ, θ.ά.) θαη πμιιέξ ζοκδέζεηξ με άιιεξ ζπεηηθέξ 

ηζημζειίδεξ. 

Τα πενηεπόμεκα ηεξ απεοζύκμκηαη ζε μαζεηέξ (Δεμμηηθμύ, Γομκαζίμο, ΓΓΛ θαη ΓΠΑΛ), ζε 

εθπαηδεοηηθμύξ (Πνςημβάζμηαξ θαη Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ) θαη ζε μπμημκδήπμηε άιιμκ 

εκδηαθένεηαη γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ θαη ηεκ πεηναμαηηθή δηδαζθαιία ημοξ. 

Σηηξ επόμεκεξ ζειίδεξ ζα εκεμενςζείηε γηα ημ πώξ κα βνείηε: 

- πμημξ είκαη μ ιόγμξ ύπανλεξ ηςκ Γνγαζηενηαθώκ Κέκηνςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ (ΓΚΦΓ) 

- ζογγνάμμαηα ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ ζπεηηθά με πεηνάμαηα 

- ηε ζπεηηθή με ηα ενγαζηήνηα Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ κμμμζεζία 

- πμηα έκηοπα πνέπεη κα ηενμύκηαη ζε έκα ενγαζηήνημ Φ.Γ. ζπμιείμο Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ 

- ηα έγγναθα πμο θαζμνίδμοκ ηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ πμο πνέπεη θαη’ ειάπηζημ κα γίκμοκ ζηα 

ζπμιεία Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θαζώξ θαη ηηξ οπμπνεώζεηξ ηςκ εμπιεθμμέκςκ εθπ/θώκ 

- πνμηάζεηξ γηα ηε δηεοζέηεζε μνγάκςκ θαη ζοζθεοώκ ζηα ενγαζηήνηα Φ.Γ. 

- μδεγίεξ πναγμαημπμίεζεξ πεηναμάηςκ Φοζηθήξ, Φεμείαξ θαη Βημιμγίαξ με εκδεηθηηθά 

απμηειέζμαηα θαη πμιιέξ θαηαημπηζηηθέξ θςημγναθίεξ 

- βίκηεμ θαη θςημγναθίεξ από μηθνμζθμπηθά παναζθεοάζμαηα, ηναβεγμέκεξ ζημ ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ 

- ακαιοηηθά ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ ζοκμδεοόμεκεξ από πμιιέξ θςημγναθίεξ 

- απμιμγηζηηθά ζημηπεία από ηηξ ενγαζηενηαθέξ δναζηενηόηεηεξ (ζογθεκηνςηηθά θαη ζογθνηηηθά), 

πμο πναγμαημπμίεζακ ηα ζπμιεία ηα πνμεγμύμεκα ζπμιηθά έηε 

- εηζεγήζεηξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ ζε ζοκέδνηα θαη εμενίδεξ 

- πνμηάζεηξ γηα ηεκ εοθμιόηενε θαη απμηειεζμαηηθόηενε πναγμαημπμίεζε ηςκ αζθήζεςκ ζηα 

Φοζηθά («Γνεοκώ θαη Ακαθαιύπης» Γ’ θαη ΣΤ’ Τάλεξ) ημο Δεμμηηθμύ 

- ζοκδέζεηξ άιιςκ ηζημζειίδςκ ζπεηηθώκ με πεηνάμαηα (μδεγίεξ πναγμαημπμίεζεξ, θύιια 

ενγαζίαξ, applets, videos, θ.ά.), με Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ (επηζηεμμκηθέξ εκώζεηξ, ΓΚΦΓ, εθπ/θμί, 

βηβιία, θ.ά.), με εθπαηδεοηηθά ζέμαηα (κέα, κμμμζεζία, μμοζεία Φ.Γ., θ.ά.), με ηεκ Κανδίηζα, θ.ά. 

-  πιενμθμνίεξ γηα ηηξ Δ/κζεηξ Γθπ/ζεξ (Πενηθενεηαθέξ θαη Δεοηενμβάζμηαξ), γηα ηα ΓΚΦΓ θαη 

γηα ηα Σπμιεία ημο Ν. Κανδίηζαξ (Π/ζμηαξ θαη Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ) 

 

Κανδίηζα 4 Σεπηεμβνίμο 2008  Ο Υπεύζοκμξ ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ 

   

  Σεναθείμ Μπίηζημξ 
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Ε ι ζ α γ ω γ ι κ ή  ζ ε λ ί δ α  
 

Ακ ζημ πνόγναμμα πενηήγεζήξ ζαξ ζημ Internet (π.π. Internet Explorer, Mozilla Firefox, θ.ά.) 

πιεθηνμιμγήζεηε ηε δηεύζοκζε http://ekfe.kar.sch.gr θαη παηήζηε ημ εηθμκίδημ “μεηάβαζε ζε …“ 

ή ημ πιήθηνμ “Enter” ζα βνεζείηε ζηεκ εηζαγςγηθή ζειίδα μαξ, όπμο παναηενείηε ηνεηξ εηθόκεξ. 

 Με θιηθ ημο ανηζηενμύ πιήθηνμο ημο πμκηηθημύ (νοζμίζεηξ γηα δεληόπεηνεξ) ζηεκ ανηζηενή 

εηθόκα ή ζηα γνάμμαηα θάης από αοηή πεγαίκεηε ζηεκ ανπηθή ζειίδα ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ. 

 Με θιηθ ημο ανηζηενμύ πιήθηνμο ημο πμκηηθημύ ζηεκ πνώηε ζεηνά με ηα γνάμμαηα θάης από ηε 

δεληά εηθόκα πεγαίκεηε ζηηξ ακαθμηκώζεηξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ ΔΔΓ  

Κανδίηζαξ (βι. ζει 23). 

 Με θιηθ ημο ανηζηενμύ πιήθηνμο ημο πμκηηθημύ ζηε δεληά εηθόκα ή ζηεκ ηνίηε ζεηνά με ηα 

γνάμμαηα θάης από αοηή πεγαίκεηε ζηεκ ανπηθή ζειίδα ηεξ ηζημζειίδαξ ηεξ ΔΔΓ Κανδίηζαξ (βι. 

ζει 24). 

 Με θιηθ ημο ανηζηενμύ πιήθηνμο ημο πμκηηθημύ ζηα οπμγναμμηζμέκα μκόμαηα ζημ θάης μένμξ 

ηεξ ζειίδαξ (ακμίγεη ημ πνόγναμμα ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο) μπμνεί θακείξ κα ζηείιεη e-mail 

ζημοξ ακαγναθόμεκμοξ απμδέθηεξ. 

 Με θιηθ ημο ανηζηενμύ πιήθηνμο ημο πμκηηθημύ ζηε μεζαία εηθόκα ή ζηα γνάμμαηα θάης από 

αοηή εκεμενώκεζηε γηα ζεμακηηθέξ εθδειώζεηξ πμο έπεη πναγμαημπμηήζεη ημ ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ.  

 

 
 
Τα μηθνόηενα εηθμκίδηα ζαξ εκεμενώκμοκ γηα δηάθμνα εκδηαθένμκηα ζέμαηα, πμο ημ πενηεπόμεκό 

ημοξ μπμνείηε κα δείηε θένκμκηαξ ημ πμκηίθη πάκς από ημ θαζέκα από αοηά. 

 

 

 

http://ekfe.kar.sch.gr/
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Α ο ς ι κ ή  ζ ε λ ί δ α  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με ημκ πνμακαθενζέκηα ηνόπμ ή πιεθηνμιμγώκηαξ ζημ 

πνόγναμμα πενηήγεζήξ ζαξ ζημ Internet ηε δηεύζοκζε http://ekfe.kar.sch.gr/ekfekar.htm 

Η ζειίδα αοηή είκαη ηα πενηεπόμεκα ηεξ ηζημζειίδαξ. 

 Σηεκ ανηζηενή ζηήιε οπάνπμοκ θανηέιεξ, πμο με ανηζηενό θιηθ πάκς ημοξ ζαξ μεηαθένμοκ ζηηξ 

ακηίζημηπεξ ζειίδεξ. 

 Σηεκ οπόιμηπε ζειίδα, μέζα ζε ηεηνάγςκα, οπάνπμοκ πάιη μη θανηέιεξ με ζύκημμε επελήγεζε 

ηςκ πενηεπμμέκςκ ηεξ ζειίδαξ ζηεκ μπμία παναπέμπμοκ. Με ανηζηενό θιηθ πάκς ζηηξ θανηέιεξ 

μεηαθένεζηε, όπςξ θαη πνηκ, ζηηξ ακηίζημηπεξ ζειίδεξ. 

 

 
 

Η δύμ ηειεοηαίεξ θανηέιεξ ηεξ ανηζηενήξ ζηήιεξ, πμο ακαθένμκηαη ζηα πεπναγμέκα ημο ΓΚΦΓ 

Κανδίηζαξ ηα δύμ ηειεοηαία ζπμιηθά έηε, δεκ οπάνπμοκ ζημ θεκηνηθό ημήμα ηεξ ζειίδαξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekfe.kar.sch.gr/ekfekar.htm
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Ε Κ Φ Ε  Κ α ο δ ί η ζ α π  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Η ζειίδα αοηή ζαξ εκεμενώκεη γηα ηα ΓΚΦΓ (ηη είκαη, ηη θάκμοκ, θ.ά.) θαη ζαξ δίκεη πιενμθμνίεξ γηα 

ημ ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ. 

 Με θιηθ ζηα οπμγναμμηζμέκα μκόμαηα ζημ θάης μένμξ ηεξ ζειίδαξ μπμνείηε κα ζηείιεηε e-mail 

ζημ ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ ή κα μεηαβείηε ζηεκ εηζαγςγηθή ζειίδα ηεξ ηζημζειίδαξ μαξ. 
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Ν έ α  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Η ζειίδα αοηή πενηέπεη κέα ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ.  

Δεληά από θάζε πνόηαζε, ζηεκ πανέκζεζε με ηα θόθθηκα γνάμμαηα, ακαγνάθεηαη ε εμενμμεκία πμο 

μπήθε ζηεκ ηζημζειίδα ημ θάζε κέμ. 

 Με θιηθ ζε μηα οπμγναμμηζμέκε πνόηαζε μεηαθένεζηε ζε μηα άιιε ζειίδα, πμο ζαξ δίκεη 

πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ γηα ημ ζέμα πμο επηιέλαηε. Υπάνπεη εκδεπόμεκμ ζηεκ κέα ζειίδα πμο 

μεηαθενζήθαηε κα οπάνπμοκ θαη άιιεξ οπενζοκδέζεηξ (ηηξ ακηηιαμβακόμαζηε από ηεκ μεηαβμιή 

ημο βέιμοξ ζε πενάθη –ημο δείθηε ημο πμκηηθημύ– όηακ πενκάεη πάκς από μηα ιέλε ή πνόηαζε). 
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Α μ α κ ξ ι μ ώ ζ ε ι π  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Η ζειίδα αοηή είκαη έκαξ πίκαθαξ ακαθμηκώζεςκ, πμο απμηειείηαη από εκκέα μηθνόηενεξ εκόηεηεξ.  

 Με θιηθ ζε μηα οπμγναμμηζμέκε πνόηαζε μεηαθένεζηε ζηεκ ακηίζημηπε εκόηεηα. 

 

 
 

- Σηεκ 1ε εκόηεηα με ηίηιμ “Έκηοπα γηα ηεκ εύνοζμε ιεηημονγία ενγαζηενίςκ Φ.Γ.” πενηέπμκηαη 

όια ηα έκηοπα πμο πνέπεη κα έπεη θαη κα ζομπιενώκεη μ ΥΣΓΦΓ (εμενμιόγημ θίκεζεξ ενγαζηενίμο, 

πνςηόθμιιμ δακεηζμμύ μνγάκςκ, θ.ά.), θαζώξ θαη έγγναθα πμο αθμνμύκ όιμοξ ημοξ θαζεγεηέξ 

πμο πνεζημμπμημύκ ημ ενγαζηήνημ (θακμκηζμό ενγαζηενίμο, θμοηί πνώηςκ βμεζεηώκ, θ.ά.). 

 Με θιηθ ζημκ ηίηιμ εκόξ εκηύπμο ημ θαηεβάδμομε ζημκ οπμιμγηζηή μαξ (είκαη ζε μμνθή .zip) θαη 

ημ δηαβάδμομε, ημ απμζεθεύμομε ή ημ εθηοπώκμομε, ακάιμγα ηη ζέιμομε κα θάκμομε. 

- Σηε 2ε εκόηεηα με ηίηιμ “Δηεοζέηεζε μνγάκςκ ενγαζηενίςκ Φ.Γ.” πενηέπμκηαη πνμηάζεηξ γηα ηεκ 

ενγμκμμηθή ηαθημπμίεζε ηςκ μνγάκςκ θαη ζοζθεοώκ ηςκ ΣΓΦΓ ηςκ ΓΓΛ.  

 Με θιηθ ζε μηα οπμγναμμηζμέκε πνόηαζε μπμνείηε κα δείηε ηηξ ζπεηηθέξ μδεγίεξ ημο ΥΠΓΠΘ, 

ηεκ μιμθιενςμέκε πνόηαζε ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ (ώζηε ηα ενγαζηήνηα κα έπμοκ μμμημμμνθία ζηεκ 

ηαθημπμίεζή ημοξ, πνάγμα πμο δηεοθμιύκεη εθηόξ ηςκ άιιςκ θαη ημοξ θαζεγεηέξ πμο αιιάδμοκ 

ζπμιείμ ζηεκ ηαπύηενε πνμζανμμγή ημοξ), ιεπημμενέζηενε ηαθημπμίεζε ηςκ μνγάκςκ θαηά νάθη 

θαη κημοιάπη, θαζώξ θαη εηηθέηεξ ζήμακζεξ. 

- Σηεκ 3ε εκόηεηα με ηίηιμ “Έγγναθα ζπεηηθά με ηα ενγαζηήνηα Φ.Γ.” πενηέπμκηαη όια ηα έγγναθα 

ημο ΥΠΓΠΘ θαη ηεξ ΔΔΓ Κανδίηζαξ, πμο αθμνμύκ ζηεκ ενγαζηενηαθή δηδαζθαιία ηςκ μαζεμάηςκ 

Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ θαη ζηεκ θαιή ιεηημονγία ηςκ ΣΓΦΓ.  

http://ekfe.kar.sch.gr/anakoinoseis/1.entipa_leitourgias_ergastition.htm
http://ekfe.kar.sch.gr/anakoinoseis/1.entipa_leitourgias_ergastition.htm
http://ekfe.kar.sch.gr/anakoinoseis/1.entipa_leitourgias_ergastition.htm
http://ekfe.kar.sch.gr/anakoinoseis/2.taktopoiisi_organon.htm
http://ekfe.kar.sch.gr/anakoinoseis/2.taktopoiisi_organon.htm
http://ekfe.kar.sch.gr/anakoinoseis/3.eggrafa_ekfe.htm
http://ekfe.kar.sch.gr/anakoinoseis/3.eggrafa_ekfe.htm
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 Με θιηθ ζημκ ηίηιμ εκόξ εγγνάθμο ημ θαηεβάδμομε ζημκ οπμιμγηζηή μαξ (είκαη ζε μμνθή .zip) 

θαη ημ δηαβάδμομε, ημ απμζεθεύμομε ή ημ εθηοπώκμομε, ακάιμγα ηη ζέιμομε κα θάκμομε. Δεληά 

από θάζε έγγναθμ με θόθθηκα γνάμμαηα δειώκεηαη μ εθδόηεξ ημο. 

 

   
 

- Σηεκ 4ε εκόηεηα με ηίηιμ “Σοκέδνηα- Ημενίδεξ” πενηέπμκηαη ζοκδέζεηξ (links) ζπεηηθέξ με 

ζοκέδνηα (ΥΠΓΠΘ, ΓΓΦ, ΓΓΦ, ΠΓΒ). 

 Με θιηθ ζημ link πμο επηζομείηε ζα δείηε ηα ζοκέδνηα ή ηηξ εμενίδεξ πμο δημνγακώκεη μ θμνέαξ 

πμο επηιέλαηε. 

- Σηεκ 5ε εκόηεηα με ηίηιμ “Γθπαηδεοηηθό Υιηθό - Βηβιία - δηαθάκεηεξ” πενηέπμκηαη ζοκδέζεηξ απ’ 

όπμο μπμνείηε κα θαηεβάζεηε ζημκ οπμιμγηζηή ζαξ βηβιία (πμο δηδάζθμκηαη ζηα ζπμιεία, θ.ά.), 

δηαθάκεηεξ, θύιια ενγαζίαξ, πνμηάζεηξ δηδαζθαιίαξ, οπμζηενηθηηθό οιηθό (π.π. ιμγηζμηθό), θ.ά. 

 Με θιηθ ζημ link πμο επηζομείηε ζα θαηεβάζεηε οιηθό από ημ Ίδνομα πμο ζα επηιέλεηε. 

- Σηεκ 6ε εκόηεηα με ηίηιμ “Τη έγναρε μ Τύπμξ ηεξ Κανδίηζαξ γηα ημ ΓΚΦΓ” μπμνείηε κα δείηε 

(είκαη ζε μμνθή .zip) ημ άνζνμ πμο δεμμζηεύηεθε ηεκ εμενμμεκία πμο ακαγνάθεηαη. 

 Με θιηθ ζηε ιέλε άνζνμ ή ζηεκ εμενμμεκία ζα θαηεβάζεηε ημ άνζνμ πμο ζα επηιέλεηε. 

- Σηεκ 7ε, 8ε θαη 9ε εκόηεηα με ηίηιμοξ “Έκηοπα, εγθύθιημη θαη ηα κέα από ημ ΥΠΓΠΘ” μπμνείηε 

κα δείηε ή κα θαηεβάζεηε ζημκ οπμιμγηζηή ζαξ δηάθμνα έκηοπα (μεηαζέζεςκ, εηζαγςγήξ ζηεκ 

Τνηημβάζμηα Γθπ/ζε, δημνηζμώκ, θ.ά.), εγθοθιίμοξ (πνμζιήρεςκ, απμζπάζεςκ, θ.ά.) θαη κέα 

(Πακειιήκημη μαζεηηθμί δηαγςκηζμμί, πνμθενύλεηξ ζέζεςκ, θ.ά.). 

 Με θιηθ ζημ link πμο επηζομείηε ζα θαηεβάζεηε όηη επηιέλεηε (άιια είκαη ζε μμνθή .zip θαη 

άιια όπη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekfe.kar.sch.gr/anakoinoseis/4.sinedria.htm
http://ekfe.kar.sch.gr/anakoinoseis/5.yliko_biblia_diafanies.htm
http://ekfe.kar.sch.gr/anakoinoseis/6.ti_egrapse_o_typos.htm
http://www.ypepth.gr/el_ec_category3968.htm
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Σ η μ ε ι ώ ζ ε ι π  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Η ζειίδα αοηή πενηέπεη ζεμεηώζεηξ με πεηνάμαηα ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ. Γίκαη ζειηδμπμηεμέκεξ 

έημημεξ γηα εθηύπςζε θαη βηβιημδεζία. Θα βνείηε πεηνάμαηα Φοζηθήξ, Φεμείαξ, Βημιμγίαξ γηα ημ 

Γομκάζημ, ΓΓΛ, ΓΠΑΛ, ΤΓΓ θαη Φοζηθώκ γηα ημ Δεμμηηθό. 

Όζεξ είκαη γηα ηε Δεοηενμβάζμηα Γθπαίδεοζε έπμοκ ζηαιεί βηβιημδεηεμέκεξ (ζπηνάι) ζε όια ηα 

ζπμιεία Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ημο Ν. Κανδίηζαξ θαη βνίζθμκηαη ζε όια ηα ενγαζηήνηα Φ.Γ.  

 Με θιηθ ζε μηα οπμγναμμηζμέκε πνόηαζε ανπίδεη ε ιήρε ημο ανπείμο (είκαη ζε μμνθή .zip), πμο 

μπμνείηε κα ακμίλεηε γηα κα ημ δείηε ή κα ημ απμζεθεύζεηε ζημκ οπμιμγηζηή ζαξ. 

 

 
 
Γθηόξ ηςκ ζεμεηώζεςκ με πεηνάμαηα πενηιαμβάκεη θαη όιεξ ηηξ άιιεξ εθδόζεηξ ημο ΓΚΦΓ 

Κανδίηζαξ (ζειηδμπμηεμέκεξ έημημεξ γηα εθηύπςζε θαη βηβιημδεζία) γηα δηάθμνα ζέμαηα, πμο 

μπμνείηε κα θαηεβάζεηε με ημκ ίδημ ηνόπμ, όπςξ θαη πνμεγμομέκςξ ακαθένζεθε. 
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Ν ξ μ ξ θ ε ζ ί α  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Η ζειίδα αοηή πενηέπεη κόμμοξ, έγγναθα, άνζνα (ηαληκμμεμέκα εμενμιμγηαθά από ημ ΓΚΦΓ 

Κανδίηζαξ) πμο αθμνμύκ ηα ενγαζηήνηα ηςκ ζπμιείςκ θαη ηεκ ενγαζηενηαθή δηδαζθαιία ηςκ 

μαζεμάηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.  

Γθηόξ από ηεκ θαη’ άνζνμ ηαληκόμεζε οπάνπεη θαη ζοκμιηθά ζειηδμπμηεμέκε έημημε γηα εθηύπςζε 

θαη βηβιημδεζία. Με ηε μμνθή αοηή έπεη ζηαιεί βηβιημδεηεμέκε (ζπηνάι) ζε όια ηα ζπμιεία 

Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ημο Ν. Κανδίηζαξ θαη βνίζθεηαη ζε όια ηα ενγαζηήνηα Φ.Γ.  

 Με θιηθ ζε έκα οπμγναμμηζμέκμ άνζνμ ακμίγεη ημ ακηίζημηπμ ανπείμ ζημκ οπμιμγηζηή ζαξ. 
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Πε ι ο ά μ α η α  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Η ζειίδα αοηή πενηέπεη πεηνάμαηα γηα ημ Δεμμηηθό, ημ Γομκάζημ, ημ Λύθεημ θαη ημ ΤΓΓ.  

Τα πεηνάμαηα μπμνείηε κα ηα δείηε ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ με ηε μμνθή ηζημζειίδαξ ή με 

μμνθή ανπείμο word. Μπμνείηε επίζεξ γηα ημ θάζε πείναμα κα θαηεβάζεηε θςημγναθίεξ (είκαη ζε 

μμνθή .zip), πμο ηναβήπηεθακ από ημ ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ θαηά ηε δμθημή ή ημ ζηήζημό ημο. 

Τα πεηνάμαηα είκαη ηαληκμμεμέκα ζε πέκηε μμάδεξ. 

- Η 1ε μμάδα πενηιαμβάκεη πεηνάμαηα Δεμμηηθμύ Σπμιείμο (είκαη βαζηζμέκα ζημ βηβιίμ “Γνεοκώ 

θαη Ακαθαιύπης” πμο ακηηθαηαζηάζεθε ημ ζπμιηθό έημξ 2006-07). 

 Με θιηθ ζηεκ πνόηαζε “Γηα ημ Δεμμηηθό” έπεηε ηε δοκαηόηεηα κα επηιέλεηε ακάμεζα ζε 

πεηνάμαηα ηεξ Γ’ ή ΣΤ’ Τάλεξ θαη κα θαηεβάζεηε θςημγναθίεξ (ζε μμνθή .zip). 

- Η 2ε, 3ε θαη 4ε μμάδα πενηιαμβάκεη πεηνάμαηα Γομκαζίμο, Λοθείμο θαη ΤΓΓ ακηίζημηπα. 

Υπάνπμοκ πεηνάμαηα Φοζηθήξ, Φεμείαξ θαη Βημιμγίαξ ηαληκμμεμέκα θαηά μάζεμα θαη θαηά ηάλε. 

Σηα πεηνάμαηα πενηιαμβάκμκηαη θαη όια όζα ε Υπμονγηθή Απόθαζε πνμβιέπεη θαη’ ειάπηζημ κα 

γίκμοκ ζηα ζπμιεία ηεξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ.  

 Με θιηθ ζηεκ πνόηαζε “Γηα ημ Γομκάζημ”, “Γηα ημ Γεκηθό θαη Γπαγγειμαηηθό Λύθεημ” ή “Γηα ημ 

Τεπκηθό Γπαγγειμαηηθό Γθπαηδεοηήνημ” έπεηε ηε δοκαηόηεηα κα επηιέλεηε ακάμεζα ζε πεηνάμαηα 

όιςκ ηςκ Τάλεςκ θαη κα θαηεβάζεηε ζπεηηθέξ θςημγναθίεξ (ζε μμνθή .zip). 

- Η 5ε μμάδα πενηιαμβάκεη πμιιέξ μηθνμζθμπήζεηξ (θςημγναθίεξ θαη βίκηεμ), ηαληκμμεμέκεξ 

αιθαβεηηθά, πμο δεμημονγήζεθακ από ημ ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ θαη μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ ζε 

όιεξ ηηξ βαζμίδεξ ηεξ εθπαίδεοζεξ, ακάιμγα με ημ ακηηθείμεκό ημοξ. 

 Με θιηθ ζηεκ πνόηαζε “Γηα όιμοξ” έπεηε ηε δοκαηόηεηα κα επηιέλεηε ακάμεζα ζε μεγάιμ ανηζμό 

μηθνμζθμπήζεςκ θαη κα θαηεβάζεηε ηηξ θςημγναθίεξ (ζε μμνθή .zip) ή ηα βίκηεμ. 
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Δο α ζ η η ο ι ό η η η ε π  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Σηε ζειίδα αοηή θαηαγνάθμκηαη μη δναζηενηόηεηεξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ θαηά ζπμιηθό έημξ 

ηαληκμμεμέκεξ ζε πέκηε εκόηεηεξ. 

 

 
 

- Σηεκ 1ε εκόηεηα μπμνείηε κα δείηε ηηξ εθζέζεηξ δναζηενημηήηςκ, όπςξ θαηαηίζεκηαη από ημ 

ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ ζημ ηέιμξ θάζε ζπμιηθήξ πνμκηάξ. 

 Με θιηθ ζηεκ πνόηαζε “ζπμιηθό έημξ …” ηεξ εκόηεηαξ “Γθζέζεηξ δναζηενημηήηςκ” έπεηε ζηεκ 

μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ ηεκ έθζεζε δναζηενημηήηςκ ημο ζπμιηθμύ έημοξ πμο επηιέλαηε. 

- Σηε 2ε εκόηεηα μπμνείηε κα δείηε ηα ζεμηκάνηα θαζεγεηώκ θαη δαζθάιςκ, πμο δημνγακώζεθακ 

από ημ ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ. 

 Με θιηθ ζηεκ πνόηαζε “ζπμιηθό έημξ …” ηεξ εκόηεηαξ “Σεμηκάνηα θαζεγεηώκ θαη δαζθάιςκ” 

έπεηε ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ ακαιοηηθέξ πιενμθμνίεξ (εμπιμοηηζμέκεξ με θςημγναθίεξ) 

γηα ηηξ επημμνθςηηθέξ ζοκακηήζεηξ πμο έγηκακ ζημ ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ ημ ζπμι. έημξ πμο επηιέλαηε. 

- Σηε 3ε εκόηεηα μπμνείηε κα δείηε ηα ημήμαηα μαζεηώκ, πμο επηζθέθζεθακ ημ ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ 

με ημοξ δαζθάιμοξ ή θαζεγεηέξ ημοξ με ζθμπό ηεκ πναγμαημπμίεζε πεηναμάηςκ. 

 Με θιηθ ζηεκ πνόηαζε “ζπμιηθό έημξ …” ηεξ εκόηεηαξ “Γπηζθέρεηξ ημεμάηςκ ζπμιείςκ ζημ 

ενγαζηήνημ ημο ΓΚΦΓ” έπεηε ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ πιενμθμνίεξ (εμπιμοηηζμέκεξ με 

θςημγναθίεξ) γηα ηηξ επηζθέρεηξ ημεμάηςκ μαζεηώκ ζημ ΓΚΦΓ, ημοξ ζοκμδμύξ θαζεγεηέξ ημοξ 

θαη ηα πεηνάμαηα πμο πναγμαημπμίεζακ ημ ζπμιηθό έημξ πμο επηιέλαηε. 

- Σηε 4ε εκόηεηα μπμνείηε κα δείηε πμηα ζπμιεία επηζθέθζεθακ ζοκενγάηεξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ 

γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε πεηναμάηςκ ζε ημήμαηα μαζεηώκ ζε ζοκενγαζία με ημοξ θαζεγεηέξ ημοξ.  
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 Με θιηθ ζηεκ πνόηαζε “ζπμιηθό έημξ …” ηεξ εκόηεηαξ “Γπηζθέρεηξ ημο ΓΚΦΓ ζε ζπμιεία” έπεηε 

πιενμθμνίεξ (εμπιμοηηζμέκεξ με θςημγναθίεξ) γηα ηηξ επηζθέρεηξ ζοκενγαηώκ ημο ΓΚΦΓ ζε 

ζπμιεία, ηα ημήμαηα ηςκ μαζεηώκ με ηα μπμία έθακακ πεηνάμαηα, ημοξ θαζεγεηέξ ημοξ με ημοξ 

μπμίμοξ ζοκενγάζηεθακ θαη ηα πεηνάμαηα πμο πναγμαημπμίεζακ ημ ζπμιηθό έημξ πμο επηιέλαηε. 

- Σηε 5ε εκόηεηα μπμνείηε κα δείηε άιιεξ δναζηενηόηεηεξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ πμο ζπεηίδμκηαη 

με ηεκ πεηναμαηηθή δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ (εηζεγήζεηξ – πανμοζηάζεηξ ζε ζοκέδνηα 

θαη εμενίδεξ, επελενγαζία απμηειεζμάηςκ θαηαγναθήξ πναγμαημπμηεζεηζώκ ενγαζηενηαθώκ 

αζθήζεςκ, εθδειώζεηξ, επημμνθςηηθέξ ζοκακηήζεηξ με Σπμιηθμύξ Σομβμύιμοξ, επηζθέρεηξ ζε 

άιια ΓΚΦΓ, επελενγαζία ενςηεμαημιμγίςκ, θ.ά.).  

 Με θιηθ ζηεκ πνόηαζε “ζπμιηθό έημξ …” ηεξ εκόηεηαξ “Δηάθμνεξ άιιεξ δναζηενηόηεηεξ” έπεηε 

ηε δοκαηόηεηα κα εκεμενςζείηε γηα ηηξ θονηόηενεξ δναζηενηόηεηεξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ, ημ 

ζπμιηθό έημξ πμο επηιέλαηε, πμο δεκ εκηάζζμκηαη ζε θάπμηα από ηηξ πνμεγμύμεκεξ εκόηεηεξ. 

Μπμνείηε κα δείηε βίκηεμ, κα θαηεβάζεηε βηβιία με επελενγαζμέκα ζημηπεία πμο ζοιιέπζεθακ από 

όια ηα ζπμιεία Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ημο Ν. Κανδίηζαξ, κα δείηε πανμοζηάζεηξ δηαθόνςκ ζεμάηςκ, κα 

δείηε θςημγναθίεξ από εθδειώζεηξ ή επημμνθώζεηξ θαζεγεηώκ, θ.ά.  
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Ε ν ξ π λ ι ζ μ ό π  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Σηε ζειίδα αοηή θαηαγνάθεηαη μ ελμπιηζμόξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ. 

 Με θιηθ ζηεκ πνόηαζε “Κηηνηαθή οπμδμμή” μπμνείηε κα δείηε θςημγναθίεξ, ζπεδηάγναμμα θαη 

μηα ζύκημμε πενηγναθή ηςκ πώνςκ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ. 

 Με θιηθ ζηε “Βηβιημζήθε” ζαξ δίκεηε ε δοκαηόηεηα κα επηιέλεηε ακάμεζα ζε πέκηε ανπεία excel 

ζηα μπμία θαηαγνάθμκηαη ηα πενηεπόμεκα ηεξ βηβιημζήθεξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ.  

Τα βηβιία, ηα CD, μη βηκηεμθαζέηεξ, μη μδεγίεξ πναγμαημπμίεζεξ ενγαζηενηαθώκ αζθήζεςκ με ηα 

θύιια ενγαζίαξ θαη όηη άιιμ οπάνπεη ζημ ΓΚΦΓ είκαη δηαζέζημμ ζε όπμημκ θαζεγεηή, δάζθαιμ ή 

μαζεηή επηζομεί κα ημ δακεηζηεί. 

 Με θιηθ ζημκ “Γλμπιηζμό Γνγαζηενίμο Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ” μπμνείηε κα εκεμενςζείηε γηα ημκ 

ελμπιηζμό ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ ζε όνγακα, ζοζθεοέξ θαη επμπηηθά μέζα δηδαζθαιίαξ. Η θαηαγναθή 

ημο ελμπιηζμμύ είκαη ζε ανπείμ excel, με ηε ζεηνά θαη ημοξ θςδηθμύξ, όπςξ αοημί θαηαγνάθμκηαη 

ζημκ “Καηάιμγμ μνγάκςκ θαη ζοζθεοώκ ενγαζηενίμο Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ” ημο ΟΓΔΒ. Τα 

πενηζζόηενα από ηα όνγακα θαη ηηξ ζοζθεοέξ μπμνμύκ κα δηαηεζμύκ θαη γηα δακεηζμό ζε ζπμιεία. 
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Σ ς ξ λ ε ί α  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Σηε ζειίδα αοηή θαηαγνάθμκηαη ζημηπεία γηα ηα ζπμιεία ημο Ν. Κανδίηζαξ (δηεοζύκζεηξ, ηειέθςκα, 

fax, e-mail θαη ηζημζειίδεξ). 

 Με θιηθ ζηα “Σπμιεία Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Ν. Κανδίηζαξ” βιέπεηε ηα ζημηπεία ηςκ 

Γομκαζίςκ, ΓΓΛ θαη ΓΠΑΛ-ΤΓΓ. 

 Με θιηθ ζηα “Σπμιεία Πνςημβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Ν. Κανδίηζαξ” βιέπεηε ηα ζημηπεία ηςκ 

Δεμμηηθώκ Σπμιείςκ ηαληκμμεμέκα θαηά Δ/κζε ή Γναθείμ Γθπ/ζεξ ζε ανπείμ excel. 
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ΔΔΕ ,  Ε Κ Φ Ε  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Σηε ζειίδα αοηή οπάνπμοκ ζημηπεία γηα ηα ΓΚΦΓ όιεξ ηεξ Γιιάδαξ (δηεοζύκζεηξ, ηειέθςκα, fax, 

e-mail θαη ηζημζειίδεξ) θαζώξ θαη οπενζοκδέζεηξ γηα όιεξ ηεξ Πενηθενεηαθέξ Δ/κζεηξ Γθπ/ζεξ  

θαη ηηξ Δ/κζεηξ Δ/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ηεξ πώναξ. 

 Με θιηθ ζημ όκμμα μπμηαζδήπμηε Πενηθενεηαθήξ Δ/κζεξ Γθπ/ζεξ ακμίγεη ε ηζημζειίδα ηεξ. 

 Με θιηθ ζημ όκμμα ημο κμμμύ (ζηεκ ανηζηενή ζηήιε) μπμηαζδήπμηε Δ/κζεξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ 

ακμίγεη ε ηζημζειίδα ηεξ (ακ οπάνπεη). 

 Με θιηθ ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε (ζηε ζηήιε ηςκ ΓΚΦΓ, όπμο οπάνπεη) ακμίγεη ε ηζημζειίδα 

ημο ακηίζημηπμο ΓΚΦΓ. 

 Με θιηθ ζηεκ δηεύζοκζε ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο (ζηε ζηήιε ηςκ e-mail ηςκ ΓΚΦΓ) ακμίγεη 

ημ πνόγναμμα ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο με έημημε θαηαγναμμέκε ζημκ παναιήπηε ηε δηεύζοκζε 

ημο ΓΚΦΓ πμο επηιέλαηε. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γγπεηνίδημ πνήζεξ ηζημζειίδαξ ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ    e-mail: ekfekar@sch.gr    website: http://ekfe.kar.sch.gr 

Γ.Κ.Φ.Γ. Κανδίηζαξ    Σεναθείμ Μπίηζημξ    ηει. 2441 079 170 - 1    fax: 2441 079 172  

 
18 

Ε Κ Φ Ε  Π / θ μ ι α π  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Σηε ζειίδα αοηή πενηέπμκηαη ζεμεηώζεηξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ γηα ηα πεηνάμαηα ημο Δεμμηηθμύ 

Σπμιείμο. Γίκαη ζειηδμπμηεμέκεξ έημημεξ γηα εθηύπςζε θαη βηβιημδεζία. Γπίζεξ οπάνπμοκ μδεγίεξ 

θαη πνμηάζεηξ γηα κα θάκεηε εοθμιόηενα ηα πεηνάμαηα ημο βηβιίμο “Γνεοκώ θαη Ακαθαιύπης” ηεξ 

Γ’ θαη ΣΤ΄ Τάλεξ. Γπηπιέμκ ζα βνείηε ακαιοηηθή πενηγναθή γηα “ημ βαιηηζάθη ημο πεηναμαηηζηή”, 

μηα ηδέα ζογθέκηνςζεξ όιςκ ηςκ απαναίηεηςκ γηα ηα πεηνάμαηα οιηθώκ ζε έκα βαιηηζάθη εύθμια 

μεηαθενόμεκμ ζε μπμηαδήπμηε αίζμοζα ημο ζπμιείμο.  

 Με θιηθ ζε έκακ οπμγναμμηζμέκμ ηίηιμ ζηηξ “Σεμεηώζεηξ με Πεηνάμαηα” ανπίδεη ε ιήρε ημο 

ανπείμο (μη ζεμεηώζεηξ είκαη ζε μμνθή .zip), πμο μπμνείηε κα ακμίλεηε γηα κα ημ δείηε, κα ημ 

απμζεθεύζεηε ζημκ οπμιμγηζηή ζαξ ή κα ημ εθηοπώζεηε. 

 Με θιηθ ζε μηα οπμγναμμηζμέκε πνόηαζε ζημκ “Πίκαθα Πενηεπμμέκςκ Άνζνςκ” μπμνείηε κα 

δείηε ηεκ έθζεζε δναζηενημηήηςκ ή ηηξ ζπεηηθέξ με ημ “ημ βαιηηζάθη ημο πεηναμαηηζηή” πνμηάζεηξ. 
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L i n k s  π ε ι ο α μ ά η ω μ  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

 

 
 

Η ζειίδα αοηή (ακμίγμομε ημ ανπείμ excel) έπεη έκα μεγάιμ ανηζμό με links, πμο ζπεηίδμκηαη με 

πεηνάμαηα (applets, videos, θύιια ενγαζίαξ, ιμγηζμηθό, θαηαζθεοέξ, θ.ά.) Φοζηθήξ, Φεμείαξ, 

Βημιμγίαξ  θαη Φοζηθώκ Δεμμηηθμύ, με ζέμαηα αζθάιεηαξ ενγαζηενίμο θαζώξ θαη με εθπαηδεοηηθέξ 

εθδνμμέξ ζε μμοζεία Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ ηεξ Γιιάδαξ. 
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L i n k s  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Η ζειίδα αοηή πενηιαμβάκεη έκα μεγάιμ ανηζμό ζοκδέζεςκ (links), ζπεηηθώκ με ηηξ Φοζηθέξ 

Γπηζηήμεξ, πμο ηαληκμμμύκηαη ζε έλη εκόηεηεξ (Φοζηθή, Φεμεία, Βημιμγία, Ιζημζειίδεξ ηςκ ΓΚΦΓ, 

Γπηζηεμμκηθέξ Γκώζεηξ θαη Γθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ). Πενηιαμβάκεη αθόμα δύμ εκόηεηεξ με links 

εθπαηδεοηηθά (Γθπαηδεοηηθά ζέμαηα θαη Νμμμζεζία) θαη μηα εκόηεηα με links ζπεηηθά με ηεκ 

Κανδίηζα (Ιζημζειίδεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ Κανδίηζα). 
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S i t e m a p  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα. 

Η ζειίδα αοηή απμηειεί ημκ πάνηε ηεξ ηζημζειίδαξ ή αιιηώξ ηα ακαιοηηθά πενηεπόμεκά ηεξ.  

 Με θιηθ, ζηεκ ηνίηε ζεηνά ημο πάνηε πενηεπμμέκςκ ηεξ ηζημζειίδαξ, ζημοξ “Σοκενγάηεξ ΓΚΦΓ 

Κανδίηζαξ (ζπμιηθά έηε 2003-04 έςξ 2007-08)” μπμνείηε κα δείηε ζογθεκηνςηηθά θαη ζοκμπηηθά 

ηα πεπναγμέκα ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ. Γίκαη ημ μμκαδηθό ανπείμ ηεξ ζειίδαξ αοηήξ πμο δεκ ημ 

ζοκακημύμε θαη ζε θάπμηα άιιε ζειίδα. 
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Σ ς .  έ η ξ π  2 0 0 7 - 0 8  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο πμκηηθημύ ζηεκ θανηέια με ημ ακηίζημηπμ όκμμα, 

πμο βνίζθεηαη μόκμ ζηεκ ανηζηενή ζηήιε θαη όπη ζηεκ θεκηνηθή ηεξ ανπηθήξ ζειίδαξ. 

 

 
 

Ακμίγμκηαξ ημ ανπείμ excel μπμνείηε κα δείηε ζηα δηάθμνα θύιια ημο ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο 

ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ ηαληκμμεμέκεξ θαηά θαηεγμνία δναζηενημηήηςκ.  
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Α μ α κ ξ ι μ ώ ζ ε ι π  η ξ ρ  Ε Κ Φ Ε  Κ α ο δ ί η ζ α π   
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο ανηζηενμύ πιήθηνμο ημο πμκηηθημύ ζηεκ πνώηε 

ζεηνά με ηα γνάμμαηα θάης από ηε δεληά εηθόκα, πμο οπάνπεη ζηεκ εηζαγςγηθή ζειίδα ηεξ 

ηζημζειίδαξ μαξ. Έηζη πεγαίκεηε ζηηξ ακαθμηκώζεηξ ημο ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ 

Δ/κζεξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ν. Κανδίηζαξ. 

 

 
 

ΔΔΕ  Κ α ο δ ί η ζ α π  
 

Σηε ζειίδα αοηή μπμνείηε κα βνεζείηε με θιηθ ημο ανηζηενμύ πιήθηνμο ημο πμκηηθημύ ζηε δεληά 

εηθόκα ή ζηεκ ηνίηε ζεηνά με ηα γνάμμαηα θάης από αοηή, πμο οπάνπεη ζηεκ εηζαγςγηθή ζειίδα ηεξ 

ηζημζειίδαξ μαξ. Έηζη πεγαίκεηε ζηεκ ανπηθή ζειίδα ηεξ ηζημζειίδαξ ηεξ ΔΔΓ Κανδίηζαξ. 

 

 


