
  

 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΚΕΠ 
ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ 

 
 ηα ΚΕΠ οι πολίηερ μποπούν άμεζα να: 

1. Επικςπώνοςν δημόζια διοικηηικά έγγπαθα. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΑ: Βάζεη ηνπ Ν.4250/2014(ΦΔΚ 74 Τεύρνο 

Α΄_26/03/2014) – Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο- έσει καηαπγηθεί η 

ςποσπέυζη επικςπώζευν ανηιγπάθυν εγγπάθυν: 

 ζην Γεκόζην,  

 ζηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.),  

 ηα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ,  

 ζηα Γηθαζηήξηα όιωλ ηωλ βαζκώλ,  

 ζηα λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο 

ή επηρνξεγνύληαη ηαθηηθώο, ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

από θξαηηθνύο πόξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο,  

 ζηηο δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνύο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005, 

θαη  

 ζηα λνκηθά πξόζωπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηωλ Ο.Τ.Α.. 

Ανηί ππυηοηύπυν ή επικςπυμένυν ανηιγπάθυν, ςποβάλλονηαι 

και γίνονηαι ςποσπευηικά αποδεκηά από ηιρ ςπηπεζίερ και ηοςρ 

θοπείρ, εςκπινή θυηοανηίγπαθα ηυν ππυηοηύπυν εγγπάθυν πνπ 

εθδόζεθαλ από ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο απηνύο ή ηωλ αθξηβώλ 

αληηγξάθωλ ηνπο. 

Οκνίωο, ςποβάλλονηαι και γίνονηαι ςποσπευηικά αποδεκηά 

εςκπινή θυηοανηίγπαθα από αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ ηα 

νπνία έρνπλ επηθπξωζεί από δηθεγόξν, θαζώο θαη επθξηλή 

θωηναληίγξαθα από ηα πξωηόηππα όζωλ ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ θέξνπλ 

ζεώξεζε από ππεξεζίεο θαη θνξείο. 

Οη δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα ΚΔΠ εμαθνινπζνύλ λα επηθπξώλνπλ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/241


αληίγξαθα από ην πξωηόηππν ή από ην αθξηβέο αληίγξαθν ηεο 

δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ ην εμέδωζε, κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ απηά 

ππνβάιινληαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζε θνξείο πνπ δελ εκπίπηνπλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ. 

 

2. Θευπούν ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ ηοςρ. (Σε εμνπζηνδνηήζεηο, 

ππεύζπλεο δειώζεηο, αηηήζεηο, ζπκθωλεηηθά θ.ιπ.) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΑ: Η βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ γίλεηαη από οποιαδήποηε διοικηηική απσή ή από ηα 

Κ.Ε.Π. 

Με ηην αςηοππόζυπη παποςζία ηος, ν ελδηαθεξόκελνο θέξεη 

πξωηόηππν έγγξαθν απνδεηθηηθνύ ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ θαη ππνγξάθεη 

ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Πποκειμένος να βεβαιυθεί ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ απαιηείηαι: 

 Για ηοςρ Έλληνερ πολίηερ: ην δειηίν αζηπλνκηθήο ή ην δηαβαηήξην 

ή άδεηα νδήγεζεο ή βηβιηάξην αζζελείαο. 

 Για ηοςρ πολίηερ Κπαηών – Μελών ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ: 

ην δηαβαηήξην ή δειηίν ηαπηόηεηαο. 

 Για άλλοςρ αλλοδαπούρ: ην δηαβαηήξην ή άδεηα δηακνλήο ηνπο ή 

άιιν έγγξαθν, κε ην νπνίν επηηξέπεηαη ε είζνδόο ηνπο ζηε ρώξα ή 

ζρεηηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδώζεη νη αξκόδηεο Διιεληθέο Αξρέο. 

 

3. Ππομηθεύονηαι ςπεύθςνερ δηλώζειρ, εξοςζιοδοηήζειρ, 

αιηήζειρ για πποκηπύξειρ. 

 

 ηα ΚΕΠ ο πολίηηρ μποπεί με μια μόνο επίζκετη: 

 Να πιεξνθνξεζεί γηα θάζε πηζηνπνηεκέλε  δηαδηθαζία πνπ αθνξά 

ζηε δηεθπεξαίωζε ππνζέζεωλ από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο. 

 Να πξνκεζεπηεί ηα θαηάιιεια έληππα (ππεύζπλεο δειώζεηο, 

εμνπζηνδνηήζεηο, αηηήζεηο γηα πξνθεξύμεηο) αλάινγα κε ηε 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη. 

 Να θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηε δηεθπεξαίωζε ππόζεζήο  

 Να παξαιάβεη δηνηθεηηθά έγγξαθα απηνπξνζώπωο ή λα δεηήζεη λα 

ηνπ απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθά κε επηζηνιή ζηελ δηεύζπλζε πνπ ζα 

δειώζεη ή κε εμνπζηνδόηεζε ζε ηξίην άηνκν αλ δελ παξίζηαηαη ν 

ίδηνο. 



 

 

 Σα ΚΕΠ εξςπηπεηούν ηοςρ πολίηερ καθώρ μεζολαβούν 

αποηελεζμαηικά ζε διάθοπερ διαδικαζίερ πος αθοπούν: 

  Παξνρή πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεωλ . 

  Παξνρή πξνγξακκάηωλ θνηλωληθνύ ηνπξηζκνύ, εθδξνκώλ , 

δειηίωλ παξνρήο βηβιίωλ, δειηίωλ ζεακάηωλ. 

  Μεηαθνξά εθινγηθώλ δηθαηωκάηωλ  

  Φνξήγεζε θαη αλαλέωζε δηαθόξωλ αδεηώλ (π.ρ. Αιηείαο, 

νδήγεζεο, αδεηώλ θπθινθνξίαο δηθύθιωλ & Δ.Ι.Φ. απηνθηλήηωλ) θ.α.  

 

 Όλερ οι πιζηοποιημένερ διαδικαζίερ πος διεκπεπαιώνονηαι από 

ηα ΚΕΠ είναι αναπηημένερ:  

1. ζηην Εθνική Πύλη Δημόζιαρ Διοίκηζηρ (www.ermis.gov.gr) θαη  

2. ζηο διαδικηςακό ηόπο ηυν ΚΕΠ (www.kep.gov.gr). 

Η πιεξνθόξεζε πνπ παξέρεηαη ζηηο παξαπάλω ηζηνζειίδεο επηηειείηαη ζε 

εζληθό επίπεδν, έηζη ώζηε λα ππάξρεη εληαία ελεκέξωζε πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεύγεηαη ε ζύγρπζε θαη ε ηαιαηπωξία ηνπ πνιίηε. Υπάξρεη πιήξεο 

ελεκέξωζε ωο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηε δηεθπεξαίωζε ηωλ ππνζέζεώλ ηνπ, όπωο: 

 

1. Διαδικαζίερ πος άμεζα ο πολίηηρ με ηην πποζέλεςζή ηος ζηο 

ΚΕΠ παπαλαμβάνει με μία μόνο επίζκετη, γπήγοπα και συπίρ 

ηαλαιπυπία ην ηειηθό πξνϊόλ, όπωο πηζηνπνηεηηθά δεκνηνινγίνπ, 

βεβαηώζεηο εηζθνξώλ - απνδνρώλ - ζπληάμεωλ αζθαιηζηηθώλ 

ηακείωλ, βεβαηώζεηο ΔΛΓΑ, ειεθηξνληθά παξάβνια θ.α. 

 

2. Διαδικαζίερ πος απαιηείηαι ππώηα η ενημέπυζή ηος 

(ηειεθωληθή ή κε ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ ππεξεζία) για ηην 

πποζκόμιζη ηυν εγγπάθυν πος απαιηούνηαι πξνθεηκέλνπ λα 

δηαβηβάζνπκε ην αίηεκά ηνπ ζηελ ππεξεζία πνπ ζα εθδώζεη ην 

ηειηθό πξνϊόλ, όπωο κεηαβηβάζεηο απηνθηλήηωλ, δηθύθιωλ, άδεηεο 

νδήγεζεο θ.α. 

 

 



 

 

 

Δημοθιλέζηεπερ πιζηοποιημένερ διαδικαζίερ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ (ενδεικηικά): 

 Φνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  

 Φνξήγεζε αληηγξάθνπ πηζηνπνηεηηθνύ γέλλεζεο  

 Φνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ηζαγέλεηαο  

 Εκηςπώνονηαι & παπαλαμβάνονηαι άμεζα μέζυ ηος 

Ολοκληπυμένος Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ Εθνικού 

Δημοηολογίος (ΟΠΕΔ) 

 Άλνηγκα νηθνγελεηαθήο κεξίδαο ιόγω γάκνπ  

 Μεηαδεκόηεπζε 

 Πηζηνπνηεηηθό εγγπηέξωλ ζπγγελώλ 

 Φνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο ζηα κεηξώα αξξέλωλ  

 Φνξήγεζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο  

 Φνξήγεζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ  

 Φνξήγεζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ  (ενδεικηικά): 

 Φνξήγεζε αληηγξάθνπ πνηληθνύ κεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο ή δηθαζηηθήο 

ρξήζεο  

 Φνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ πεξί δεκνζίεπζεο ή κε δηαζήθεο  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ  (ενδεικηικά): 

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α (πιήξεο) - 

ηύπνπ Α - ηύπνπ Β  

 Φνξήγεζε αξρηθήο αλαβνιήο θαηάηαμεο ιόγω ζπνπδώλ  

 Γηαθνπή αλαβνιήο θαηάηαμεο ιόγω ζπνπδώλ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ   (ενδεικηικά): 

 Αλαλέωζε άδεηαο νδήγεζεο  

 Αληηθαηάζηαζε παιαηάο άδεηαο νδήγεζεο κε λένπ ηύπνπ  

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=459
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=836
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=867
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=832
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=852
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=557
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=838
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1375
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=2019
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1519
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1519
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=574
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1262
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1262
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0288&person_id=1554475
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0123&person_id=7070695
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0124&person_id=7070695


 Φνξήγεζε αληηγξάθνπ άδεηαο νδήγεζεο (ειιεληθήο ή άιινπ θξάηνπο - 

κέινπο ηεο Δ.Δ.) ιόγω απώιεηαο ή θινπήο ή θζνξάο ή αιινίωζεο  

 Μεηαβίβαζε θαη έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ελάξηζκνπ επηβαηεγνύ 

απηνθηλήηνπ ή κνηνζηθιέηαο Ιδηωηηθήο Φξήζεο (ΙΦ)  

 Μεηαβίβαζε νρήκαηνο ηδηωηηθήο ρξήζεο ιόγω θιεξνλνκηάο  

 Φνξήγεζε αληηγξάθνπ άδεηαο θπθινθνξίαο επηβαηεγνύ απηνθηλήηνπ ή 

κνηνζηθιέηαο ηδηωηηθήο ρξήζεο ιόγω απώιεηαο, θζνξάο ή θινπήο  

 Άξζε παξαθξάηεζεο θπξηόηεηαο επηβαηεγνύ απηνθηλήηνπ ή 

κνηνζηθιέηαο ηδηωηηθήο ρξήζεο (Ι.Φ.)  

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  (ενδεικηικά): 

 Βεβαίωζε θαηαβνιήο εηζθνξώλ ππέξ ΔΛ.Γ.Α. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

 Βεβαίωζε θαηαβνιήο απνδεκηώζεωλ ΔΛ.Γ.Α. θαη Κ.Ο.Δ. 

 Βεβαίωζε θαηαβνιήο απνδεκηώζεωλ θπηηθήο παξαγωγήο 

 Βεβαίωζε θαηαβνιήο απνδεκηώζεωλ δωηθνύ θεθαιαίνπ 

 Αλάιπζε θαηαβνιήο εηζθνξώλ ππέξ ΔΛ.Γ.Α   

 Εκηςπώνονηαι & παπαλαμβάνονηαι άμεζα μέζυ ηος 

Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ ηος ΕΛΓΑ ή μποπεί ο πολίηηρ να 

εκηςπώζει ηα έγγπαθα με ηοςρ κυδικούρ ηος ππόζβαζηρ ηηρ 

ΓΓΠ –taxisnet-  μέζυ ηλεκηπονικών ςπηπεζιών ηος ΕΛΓΑ από 

ηον πποζυπικό ςπολογιζηή ηος. 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ενδεικηικά) : 

 Αλαλέωζε αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο 

 Αλαλέωζε άδεηαο εθηέιεζεο πιόωλ κηθξνύ εξαζηηερληθνύ ζθάθνπο  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ (ενδεικηικά) : 

 Πηζηνπνηεηηθό Σπνπδώλ (ΙΔΚ, ΚΔΚ, Μαζεηείαο, ΤΔΔ Α' Κύθινπ, ΤΔΔ Β' 

Κύθινπ)  

 Φνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ (ζπνπδαζηηθήο θαηάζηαζεο) από 

ΤΔΙ θαη ΑΣΠΑΙΤΔ  

 Φνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ παλεπηζηεκίνπ 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ 

ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ) (ενδεικηικά): 

http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0132&person_id=7070695
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0132&person_id=7070695
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0193&person_id=7070695
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0193&person_id=7070695
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0192&person_id=7070695
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0196&person_id=7070695
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0196&person_id=7070695
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0187&person_id=7070695
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0187&person_id=7070695
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0252&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0257&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=1407&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=1407&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0063&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0063&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0113&person_id=15686152


 Φνξήγεζε βεβαίωζεο πνζνύ ζύληαμεο ΟΑΔΔ (πξώελ ΤΔΒΔ) 

 Βεβαίωζε ηακεηαθήο ελεκεξόηεηαο Ν. 2084/92, γηα ζεώξεζε βηβιίωλ 

θαη ζηνηρείωλ από ηε ΓΟΥ (ΟΑΔΔ – πξώελ ΤΔΒΔ) 

 Βεβαίωζε κε νθεηιήο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγωληζκνύο από ΟΑΔΔ-

πξώελ ΤΔΒΔ 

 Βεβαίωζε θαηαβνιήο εηζθνξώλ γηα θνξνινγηθή ρξήζε από ΟΑΔΔ-

ΤΔΒΔ 

 Δλεκεξωηηθό Σεκείωκα Σπληάμεωλ ΟΑΔΔ 

ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ) (ενδεικηικά): 

  Βεβαηώζεηο Σπληάμεωλ ΙΚΑ γηα Φνξνινγηθή Φξήζε 

  Αζθαιηζηηθέο Δλεκεξόηεηεο ΙΚΑ-ΔΤΑΜ 

  Βεβαηώζεηο ρξόλνπ αζθάιηζεο ζην ΙΚΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ενδεικηικά): 

 Φνξήγεζε Δπηδόκαηνο Καηαλάιωζεο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο 

 Έθδνζε ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-Παξάβνιν) 

 Απνδεηθηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο (πξνζθνκίδνληαο ην  

εθθαζαξηζηηθό θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο)  

 

ηο Δήμο Πύδναρ Κολινδπού λειηοςπγούν ηέζζεπα (4) Κένηπα 

Εξςπηπέηηζηρ Πολιηών (ΚΕΠ), ένα για κάθε Δημοηική Ενόηηηα. 

Σο υπάπιο λειηοςπγίαρ ηυν ΚΕΠ είναι καθημεπινά 7:30-15:30 

 

 ΚΕΠ0964  Δημοηικήρ Ενόηηηαρ Αιγινίος: 

Νηθνιάνπ Πιαζηήξα 21, Αηγίλην, 60300 

ΣΗΛ.: 2353350510, 2353350511, 2353350512   FAX: 2353021052 

E-Mail : d.aiginiou@kep.gov.gr 

 

 ΚΕΠ0740  Δημοηικήρ Ενόηηηαρ Κολινδπού: 

Παπζηιύπνπ 7-9, Κνιηλδξόο, 60061 

ΣΗΛ.: 2353350500, 2353350501  FAX:  2353032402 

E-Mail : d.kolindrou@kep.gov.gr 

 

http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=0053&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=2141&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=2141&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=2140&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=2140&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=2139&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=2139&person_id=15686152
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=2086&person_id=15686152
mailto:d.aiginiou@kep.gov.gr
mailto:d.kolindrou@kep.gov.gr


 ΚΕΠ0741  Δημοηικήρ Ενόηηηαρ Μεθώνηρ: 

Μαθξύγηαινο, 60066 

ΣΗΛ.: 2353350402, 2353350403   FAX: 2353350498 

E-Mail : d.methonis-pierias@kep.gov.gr 

 

 ΚΕΠ0969 Δημοηικήρ Ενόηηηαρ Πύδναρ:  

Κίηξνο, 60100 

ΣΗΛ.: 2351352101, 2351352102   FAX: 2351352199 

      E-Mail : d.pydnas@kep.gov.gr 

mailto:d.methonis-pierias@kep.gov.gr
mailto:d.pydnas@kep.gov.gr

