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Χάρτες Google - Εντοπισμός σημείου 
Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε τους Χάρτες της Google, και αναγνωρίσαμε κάποια σημεία ενδιαφέροντος σ’ 
αυτούς. Σ’ αυτό το μάθημα θα δούμε πώς θα βρούμε κάποια σημεία ενδιαφέροντος στη γειτονιά μας. 
Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιήγησης στο κινητό μας και πληκτρολογούμε www.ermis.gov.gr  
Εναλλακτικά μπορούμε να 
πληκτρολογήσουμε  ermis  στη 
σελίδα αναζήτησης της google και να 
πατήσουμε αναζήτηση. Θα 
μεταφερθούμε στη σελίδα που 
φαίνεται δίπλα, που είναι μια 
κεντρική - αρχική σελίδα (πύλη, όπως 
συνηθίζεται να τη λέμε) με 
συνδέσμους που βοηθούν τους 
πολίτες να εξυπηρετηθούν σε θέματα 

έκδοσης πιστοποιητικών, και άλλα θέματα δη-
μόσιας διοίκησης. Θα προσπαθήσουμε να 
βρούμε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης  Πολιτών  
στη γειτονιά μας. 
Κυλήστε τη σελίδα για 
να πάτε στο κάτω μέρος 
και δεξιά (θα χρειαστεί 
να ψάξετε λίγο αν είστε 
με κινητό) και βρείτε το κουμπί Αναζήτηση ΚΕΠ. 
Πατώντας το θα σας ζητήσει να επιλέξετε πρώ-
τα νομό. Επιλέξτε νομό Θεσσαλονίκης. Θα πα-
ρουσιαστούν όλα τα ΚΕΠ του νομού. Για να πε-
ριορίσετε την αναζήτηση, επιλέξτε δήμο (Εχε-
δώρου, η σελίδα έχει τις παλιές ονομασίες των 
Δήμων για πιο ακριβείς αναζητήσεις). Για την 
περιοχή του Εχεδώρου θα εμφανίσει 2 ΚΕΠ 
(στα Διαβατά και στη Σίνδο), και πατώντας Πε-
ρισσότερα, τη Διεύθυνση το τηλέφωνο και τις 
ώρες εργασίας του καθενός.  
Εναλλακτικά πηγαίνοντας  στους  Χάρτες της 
Google, μπορείτε πληκτρολογώντας πάνω αρι-
στερά ΚΕΠ Δέλτα, να βρείτε όλα τα ΚΕΠ του 
Δήμου. 
Σαν άσκηση,  σας ζητείται αυτήν την εβδομάδα 
να εντοπίσετε ένα ΚΕΠ, κατά προτίμηση αυτό 

που είναι πιο κοντά στο σπίτι σας, και να βρείτε την απόσταση του σπιτιού σας από αυτό. Αν μπορείτε, στείλτε 
μου και ένα στιγμιότυπο οθόνης από τη μέτρηση της απόστασης.   
 
Ονοματεπώνυμο     
 
Εντόπισα το ΚΕΠ             

Απόσταση από το σπίτι μου        

Έστειλα  στιγμιότυπο της οθόνης ☐  Δεν τα κατάφερα ☐ 

 


