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Αγαπητέ Κύριε-α  Συνάδελφε. 

Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε σε Μονάδα της ΧΧΙV ΤΘΤ. 

Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και της οικογένειάς σας και
θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε,
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στην ΧΧΙV ΤΘΤ.

          Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί το Τμήμα Μέριμνας -
Προσωπικού , με τo οποίo  μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 23520-
94100, 94101 εάν επιθυμείτε, για την παροχή στοιχείων για εξεύρεση οικίας ή
οιασδήποτε  άλλης  πληροφορίας  που  μπορεί  να  σας  διευκολύνει  στην
εγκατάστασή σας στη Φρουρά Λιτόχωρου.

 

                
        Με εκτίμηση

                                                        
                                                            Διοικητής ΧΧΙV ΤΘΤ



ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
(1ο ΣΙ "ΦΛΩΡΙΝΑ")

Έμβλημα Σχηματισμού

Το έμβλημα της Ταξιαρχίας απεικονίζει ένα αρχαίο κράνος και ένα σύγχρονο
άρμα, τα οποία συμβολίζουν την εξέλιξη των ελληνικών όπλων δια μέσου των
αιώνων.  Στο  άνω  μέρος  του  εμβλήματος  αναγράφεται  η  φράση  "ΟΥ
ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ ΟΠΛΑ".  Η φράση αυτή είναι  η  αρχή του όρκου,  που έδιναν οι
αρχαίοι έφηβοι των Αθηνών, οι οποίοι υπόσχονταν ότι  δεν θα ντροπιάσουν τα
όπλα, δεν θα εγκαταλείψουν τους συμπολεμιστές τους και θα εξακολουθήσουν να
μάχονται έστω και μόνοι τους, για τη σωτηρία της  πατρίδος  τους. 

 



    Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ / 1ο ΣΙ - ″ΦΛΩΡΙΝΑ″

Η Ταξιαρχία συγκροτήθηκε αρχικά ως Διοίκηση Μάχης, τον Ιούλιο του 1960
στη Θεσσαλονίκη, με τον τίτλο 1η Διοίκηση Μάχης και υπήχθη οργανικά στην ΧΧ
ΤΘΜ.  Το Σεπτέμβριο του  1971,  μεταστάθμευσε  στην περιοχή του  Λιτόχωρου.
Από την  1η Ιανουαρίου  1979,  αναδιοργανώθηκε  σε  Τεθωρακισμένη  Ταξιαρχία
υπό  τον  τίτλο  ΧΧΙV Τεθωρακισμένη  Ταξιαρχία.  Από  το  Δεκέμβριο  του  2000
ανέλαβε  την  παράδοση  του  1ου Συντάγματος  Ιππικού  και  μετονομάσθηκε  σε
ΧΧΙV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία  (1ο ΣΙ  -  «ΦΛΩΡΙΝΑ»).Την  01  Απριλίου  2004
υπήχθη στη  ΙΙ Μ/Κ ΜΠ. Την 26 Σεπ 2005, υπήχθη στο Α΄ Σ. Στρατού. Από 1 Νοε
2013, υπάγεται στην ΧΧ ΤΘΜ.

Το  Στρατηγείο  της  Ταξιαρχίας,  βρίσκεται  στην πόλη του  Λιτοχώρου  στο  Νομό
Πιερίας,  8 χιλιόμετρα από τον αρχαιολογικό χώρο του ΔΙΟΥ.



   Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πρωτεύουσα του νομού Πιερίας είναι η πόλη της Κατερίνης. Βρίσκεται στο κέντρο
του νομού, ανάμεσα στον Όλυμπο, τα Πιέρια και τις ακτές του Θερμαϊκού κόλπου,
απέχει 440 χλμ από την Αθήνα και 70 χλμ από την Θεσσαλονίκη μέσω της Νέας
Εθνικής  Οδού  Ε75  Αθήνας  -  Θεσσαλονίκης.  

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας. Πολλοί
μελετητές πιστεύουν ότι η πόλη χτίστηκε στα ερείπια της αρχαίας Μακεδονικής
πόλης των "Ατήρων". Σύμφωνα όμως με επίσημα ιστορικά στοιχεία, ο πυρήνας
της  πόλης  ιδρύθηκε  στα  χρόνια  της  Τουρκοκρατίας.

Το σύγχρονο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο που διαπερνά την πόλη επιτρέπει
την άνετη επικοινωνιακή σύνδεσή της με την πρωτεύουσα της χώρας Αθήνα και
με τη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας παράλληλα εύκολη και γρήγορη μετακίνηση από
και προς το αεροδρόμιο "Μακεδονία". Μετά από μία μακρά περίοδο συνεχούς
αγροτικής ανάπτυξης, σήμερα η Κατερίνη εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό εμπορικό,
οικονομικό και διοικητικό κέντρο, απ΄ τα σημαντικότερα της χώρας.

Η πόλη διαθέτει πλούσια αγορά, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση το καλοκαίρι, όπου
ο  επισκέπτης  έχει  τη  δυνατότητα  να  επιλέξει  από  μια  μεγάλη  ποικιλία  ειδών
ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών ειδών, κοσμημάτων κ.α. Ταυτόχρονα η σημαντική
κοινωνική και πολιτιστική κίνηση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, η πάρα πολύ
μεγάλη ποικιλία μέσων εστίασης, διασκέδασης και αναψυχής, καθώς και η έντονη
νυχτερινή ζωή αποτελούν επιπλέον κίνητρα για επίσκεψη στην πόλη.

Το κέντρο της πόλης με τους πεζόδρομους, το εντυπωσιακό Δημοτικό Πάρκο με
τα γραφικά σιντριβάνια και το άφθονο πράσινο, ο Μητροπολιτικός ναός της Θείας
Ανάληψης, η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, το Ποντιακό Μουσείο, το εμπορικό
κέντρο στον κεντρικό πεζόδρομο και τα διατηρητέα κτίσματα κεντρίζουν επίσης το
ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη.

ΛΙΤΟΧΩΡΟ



Το   Λιτόχωρο  είναι  χτισμένο  στους  πρόποδες  του  ΟΛΥΜΠΟΥ,  ανάμεσα  στα
αρχαία ΛΕΙΒΗΘΡΑ, πατρίδα του μυθικού Ορφέα και του αρχαίου ΔΙΟΥ της ιερής
πόλης των Μακεδόνων. 

                 
Στο  Λιτόχωρο  συστήθηκε  η  πρώτη  επαναστατική  κυβέρνηση  για  την
απελευθέρωση της Μακεδονίας με πρόεδρο τον Ευάγγελο Κοροβάγκο, ο οποίος
ξεκίνησε την επανάσταση του Ολύμπου το 1878. 

Διοικητική Διαίρεση



Ο Νομός Πιερίας αποτελείται  από 3 Δήμους (Δήμος Κατερίνης - Δήμος Δίου /
Ολύμπου  –  Δήμος  Πύδνας  /  Κολινδρού).  Έχει  πρωτεύουσα  την  Κατερίνη  με
70.000 κατοίκους. Άλλες μικρότερες πόλεις είναι το Λιτόχωρο με 7.000 περίπου
κατοίκους, ο Κολινδρός με 5.700 κατοίκους και το Αιγίνιο με 5.300 κατοίκους.

Ορεογραφία – Έδαφος



 
Τα σημαντικότερα όρη της περιοχής είναι τα ΠΙΕΡΙΑ με υψόμετρο 2190 μέτρα και
ο ΟΛΥΜΠΟΣ με υψηλότερη κορυφή το ΜΥΤΙΚΑ και υψόμετρο 2918 μέτρα.
  

         



Υδρογραφία

Ο  σπουδαιότερος  ποταμός  στη  Περιοχή  Ευθύνης  της  Ταξιαρχίας  είναι  ο
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ. Άλλοι μικρότεροι ποταμοί είναι: το ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ και ο ΕΝΙΠΕΑΣ.

.

ΣΟΑ – ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ



Εντός του στρατοπέδου «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», υφίστανται 2 πολυκατοικίες
των 12 διαμερισμάτων η καθεμία, όπου στεγάζονται Αξκοί – Ανθστές
και  Υπξκοί.  13 οικίσκοι  στα παλαιά  θέρετρα της  ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ,
όπου στεγάζονται  Μον.  Υπξκοί  και  ΕΠΟΠ.  Πλέον  των παραπάνω,
λειτουργούν ως ΣΟΑ αγάμων και 5 κοιτώνες.



ΛΑΦ Λιτοχώρου – Στρατιωτικό πρατήριο

Εντός  του  στρατοπέδου  «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ»,  λειτουργεί  Στρατιωτικό
πρατήριο  και  Λέσχη  Αξιωματικών  Φρουράς  Λιτοχώρου,
εξυπηρετώντας το σύνολο των Στελεχών της Φρουράς. 

    

  



ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Ο  Νομός  Πιερίας  αποτελεί  πόλο  έλξης  για  κάθε  επισκέπτη  με  έντονο
αρχαιολογικό  και  ιστορικό  ενδιαφέρον,  καθώς  συγκεντρώνει  έναν  πλούτο
ευρημάτων,  που  εκτείνονται  από  το  Νεολιθικό  οικισμό  του  Μακρυγιάλου,  την
Αρχαία Πύδνα και το Αρχαίο Δίον έως το Κάστρο του Πλαταμώνα. Μια σειρά από
Μοναστήρια  και  Εκκλησίες  μαρτυρούν  επίσης  τη  μακραίωνη  ιστορία  του.

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια από τις ανασκαφές
που συνεχίζονται σε διάσπαρτα σημεία του Νομού.



ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ. Στους πρόποδες του Ολύμπου και μόλις 5 χλμ. από τις πιερικές
ακτές βρίσκεται  το αρχαίο  Δίον, η  ιερή πόλη των Μακεδόνων σε μια περιοχή
κατάφυτη, που κατακλύζεται από νερά. Από τα ανασκαφικά ευρήματα προκύπτει
ότι το Δίον καλύπτει μια χωρίς διακοπή ζωή 1000 χρόνων, από τον 5ο αι. π.Χ.
μέχρι τον 5ο αι. μ.Χ.

             

Αρχαίοι  Έλληνες  συγγραφείς  μας  πληροφορούν  ότι  στο  Δίον  μαζεύονταν  οι
Μακεδόνες, για να τιμήσουν σε τακτά διαστήματα με θυσίες και αναθήματα τους
Ολύμπιους θεούς. Εδώ ο βασιλιάς Αρχέλαος στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. οργάνωσε
αθλητικούς και σκηνικούς αγώνες, ενώ ο Φίλιππος γιόρτασε στο Δίον ένδοξες
νίκες  και  ο  Αλέξανδρος,  ξεκινώντας  για  τη  μεγάλη  εκστρατεία,  θυσίασε  στον
Ολύμπιο  Δία.  Στο  ιερό  του  Διός  Ολυμπίου  στήθηκε  το  περίφημο  χάλκινο
σύνταγμα του Λυσίππου που παρίστανε τους 25 ιππείς που έπεσαν στη μάχη
του Γρανικού.

Στα χρόνια του Φιλίππου του Ε΄μετά από μία καταστρεπτική εισβολή, οι Αιτωλοί
ισοπέδωσαν  την  πόλη.  Στη  μάχη  της  Πύδνας  το  168  π.Χ.  ο  θάνατος  του
τελευταίου  βασιλιά  της  Μακεδονίας  Περσέα  σήμανε  την  κατάλυση  του
μακεδονικού  βασιλείου.  Το  Δίον  γίνεται  ρωμαϊκή  αποικία  στα  χρόνια  του
Αυγούστου. Η δεύτερη ακμή της πόλης σημειώνεται στα ρωμαϊκά χρόνια, στο 2ο
και 3ο αι. μ.Χ., όταν το Δίον ζει μια ελληνική αναγέννηση. 
Ο επίλογος γράφεται για το Δίον τον 5ο αι. μ.Χ., όταν καταστρεπτικοί σεισμοί,
πλημμύρες και άλλες θεομηνίες σημαίνουν το τέλος της πόλης. Οι κάτοικοί της
την  εγκαταλείπουν  φοβισμένοι  και  ανεβαίνουν  στα  χαμηλά  υψώματα  του
Ολύμπου ζητώντας ασφάλεια.  ιερή πόλη των Μακεδόνων σωριάζεται σε ερείπια
που καλύπτονται κάτω από το χώμα της Μακεδονικής γης.



ΑΡΧΑΙΑ ΠΥΔΝΑ. Στη δυτική ακτή του Θερμαϊκού, 1 χλμ. νότια του Μακρυγιάλου,
διατηρούνται τα ερείπια του κάστρου και της βυζαντινής επισκοπής Κίτρους.

Τα ερείπια αυτά, μαζί με τη δυτική πύλη του κάστρου (απέναντι από το ναό), τα
θεμέλια πανδοχείου, λουτρού και μικρής μονόχωρης βασιλικής, αποκαλυφτήκαν
την περίοδο 1983-1992 με τις ανασκαφές της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Θεσσαλονίκης. Αποτελούν τα μόνα ορατά σήμερα υπολείμματα της βυζαντινής
Πύδνας, που τον  6°-7° αι. ονομάσθηκε Κίτρος και υπήρξε μέχρι τον 14° αι. η
σημαντικότερη πόλη της μεσαιωνικής Πιερίας.

Μέσα στο κάστρο εντοπίσθηκαν τμήματα δύο παλαιοχριστιανικών βασιλικών του
4ου και 6°" αι.,  η τελευταία από τις οποίες πυρπολήθηκε κατά την άλωση του
φρουρίου  από τους  Βούλγαρους,  γεγονός  που  τοποθετείται  μεταξύ  των  ετών
913-924.  Στη  θέση  της  ιδρύθηκε  στο  τέλος  του  10ου  αι.  μια  μεγαλόπρεπη
βασιλική  μεταβατικού  τύπου  με  τρούλο  και  περίστωο,  διαστάσεων
23,20X16,60μ.,  που ήταν κοσμημένη με  ψηφιδωτά,  τοιχογραφίες  και  αξιόλογα
γλυπτά και υπήρξε ο επισκοπικός ναός του Κίτρους.

Το Κίτρος που υπήρξε έδρα κατεπανικίου (υποδιαίρεση διοικητικών τμημάτων της
Βυζαντινής  Αυτοκρατορίας)  υπαγόμενου  στο  θέμα (διοικητικό  τμήμα)  Βεροίας,
αναδείχθηκε  τον  11°  και  12°  αι.  σε  κέντρο  παραγωγής  κεραμικής  και  σε
δραστήριο εμπορικό λιμάνι, όπως έδειξε η ανασκαφή εργαστηρίου κεραμικής με
φούρνο και πανδοχείου με λουτρό του 12ου αι. στην περιοχή του λιμανιού. Την
ακμή  του  διέκοψε  η  άφιξη  των  Φράγκων το  1204,  οι  οποίοι  σύμφωνα με  τα
ανασκαφικά στοιχεία πρέπει να κυρίευσαν το κάστρο ύστερα από πολιορκία και
να  πυρπόλησαν  στη  συνέχεια  όλο  τον  οικισμό.  

Εγκαταλείφθηκε λόγω των πειρατικών επιδρομών στο τέλος του 15ου αι., οπότε
οι κάτοικοι του μετοίκισαν στον σημερινό οικισμό του Κίτρους. 



ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ.  Δυτικά  της  αρχαίας  Πύδνας  και
νοτιοδυτικά  του  σημερινού  χωριού,  εκτείνεται  ο  νεολιθικός  οικισμός  του
Μακρυγιάλου,  ένας  από  τους  μεγαλύτερους  προϊστορικούς  οικισμούς  της
Ελλάδας.  

Ο οικισμός ήρθε στο φως από τις ανασκαφές της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών
και  Κλασικών Αρχαιοτήτων, που ξεκίνησαν το 1992. Η έκταση της ανασκαφής
έφτασε  τα  60  στρέμματα,  ενώ  η  συνολική  έκταση  του  κατοικημένου  χώρου
υπολογίζεται στα 500 στρέμματα.

Στον οικισμό εντοπίσθηκαν συστάδες σπιτιών, σπασμένα κομμάτια από πήλινα
αγγεία, λίθινα εργαλεία από μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών και  μικροεργαλεία.
Βρέθηκαν επίσης ειδώλια από πηλό ή μάρμαρο,  απανθρακωμένοι  σπόροι  και
άφθονα οστά από ζώα. 

ΛΟΥΛΟΥΔΙΕΣ  ΚΙΤΡΟΥΣ.  Στη  θέση  Λουλουδιές  Κίτρους,  όπου  κατά  τους  Ε.
Heuzeu και N. Hammond διεξήχθηκε το 168 π.Χ. η μάχη της Πύδνας, συνέπεια
της  οποίας  ήταν  η  υποδούλωση  της  Μακεδονίας  στους  Ρωμαίους,  σώζονται
ανατολικά  της  νέας  σιδηροδρομικής  γραμμής  Κατερίνης  -  Θεσσαλονίκης  τα
ερείπια  οχυρωμένου  επισκοπικού  συγκροτήματος  του  5ου-6ου  αι.  μ.Χ.

Πρόκειται για ένα τετραπύργιο διαστάσεων 80Χ90μ., το οποίο ιδρύθηκε στη θέση



ενός  σταθμού  της  αρχαίας  οδού  Θεσσαλονίκης  -  Δίου.
Ο  αρχικός  σχεδιασμός  του  συγκροτήματος  περιλάμβανε  τον  οχυρωμένο  με
τέσσερις  πύργους  περίβολο,  μέσα  στον  οποίο  κατασκευάσθηκαν  τρίκλιτη
βασιλική,  επισκοπικό  μέγαρο  και  περιμετρικά  στοές  με  πεσσούς.  

Το συγκρότημα ιδρύθηκε πιθανότατα το 479 ως έδρα της επισκοπής Πύδνης. Το
επισκοπικό μέγαρο κτίσθηκε επάνω στα ερείπια ενός λουτρού του 2ου αι. μ.Χ., τα
ψηφιδωτά  δάπεδα  του  οποίου  διακρίνονται  κάτω  από  τα  δάπεδά  του,  ενώ
ανατολικά  του  μεγάρου διατηρούνται  τα  ψηφιδωτά δάπεδα μιας  έπαυλης των
χρόνων του Κωνσταντίνου, η ίδρυση της οποίας συνδέεται  πιθανότατα με την
εγκατάσταση  στη  θέση  αυτή  ενός  ανώτερου  δημοσίου  υπαλλήλου,
επιφορτισμένου με τη συγκέντρωση των φόρων.

Το  τετραπύργιο  διατήρησε  τον  αρχικό  του  σχεδιασμό  μέχρι  την  εποχή  του
Ιουστινιανού,  οπότε  έχασε  τον  οχυρό  του  χαρακτήρα  και  διευρύνθηκε  με  την
κατασκευή  αποθηκών,  εργαστηρίου  παραγωγής  κρασιού  και  ελαιοτριβείου.
Καταστράφηκε από σεισμό στα μέσα του 6ου αι., οπότε η βασιλική ανακτίσθηκε
περιορισμένη  στο  κεντρικό  κλίτος  και  μετατράπηκε  σε  κοιμητηριακή.

Το  συγκρότημα  πρέπει  να  εγκαταλείφθηκε  οριστικά  κατά  τη  διάρκεια  των
βουλγαρικών επιδρομών στο τέλος του 9ου αιώνα.

Σήμερα,  ο επισκέπτης μπορεί  να περιηγηθεί  την οχύρωση με τρεις  από τους
πύργους  της,  τη  βασιλική,  το  επισκοπικό  μέγαρο,  τα  ψηφιδωτά  δάπεδα  της
έπαυλης του 4ου αι., τους τάφους, τα πηγάδια, τον κεραμεικό κλίβανο και τους
φούρνους του γυαλιού.

ΛΕΙΒΗΘΡΑ
Αρχαία πόλη με ακρόπολη, πατρίδα του μυθικού Ορφέα, κτισμένη ανάμεσα στην
Παλιά Λεπτοκαρυά και την Σκοτίνα, στην είσοδο της μεγάλης πτυχής που χωρίζει
τον Κάτω από τον ’νω Όλυμπο. Στην περιοχή ρέουν αλλεπάλληλοι χείμαρροι που
συμβάλλουν  στην  κοινή  κοίτη  του  χειμάρρου  της  Ζηλιάνας.  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την ανακάλυψή της το 1954.
Ο αρχαιολογικός χώρος έχει συνολική έκταση πάνω από 1500 στέμματα (πόλη,
ακρόπολη, νεκροταφείο, κλπ.), περιβάλλεται από τις κοίτες των χειμάρρων που
καλύπτονται  από αιωνόβιο πλατανόδασος.  Αποτελεί  συνέχεια του κηρυγμένου
ιστορικού  και  αρχαιολογικού  χώρου  του  ορεινού  όγκου  του  Ολύμπου  και
περιλαμβάνει:
α. Περιτειχισμένη  αρχαία  Ακρόπολη,  (έκτασης  15  στρεμμάτων  περίπου)  που
φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε στα ελληνιστικά χρόνια. Μέρος της έχει καταρρεύσει
στην κοίτη του χειμάρρου Γρίβα, ενώ στις υπόλοιπες πλευρές σώζεται ο αρχαίος
περίβολος,  κτισμένος  με  γωνιασμένους  λίθους.
β. Αρχαίο  οικισμό  που  εκτείνεται  στα  υψώματα  βορειοδυτικά  της  Ακρόπολης.
Χρονολογείται  από  τα  προϊστορικά  ίσως  χρόνια  μέχρι  και  τα  βυζαντινά.  
γ. Αρχαία Νεκροταφεία, που χρονολογούνται από τα προϊστορικά χρόνια έως και
τα  ελληνιστικά  (Μυκηναϊκό,  Πρώιμης  Εποχής  του  Σιδήρου  και  των  ιστορικών
χρόνων).

Τμήματα  τοίχων  από  αργολιθοδομή,  δάπεδα  εσωτερικών  χώρων,  εξωτερικά
λιθόστρωτα, νομίσματα και ειδώλια είναι τα βασικά ευρήματα των ανασκαφών,
που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. 



ΠΑΛΑΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. Το παλαιό μοναστήρι του Αγίου
Διονυσίου βρίσκεται 18 χλμ από το Λιτόχωρο σε υψόμετρο 900 μ.. Χτισμένο σε
μια φυσική κοιλότητα μεταξύ δύο μικρών ρευμάτων που τρέχουν στον Ενιπέα
ποταμό. Σήμερα στο μοναστήρι μπορείτε να φτάσετε από το δασικό δρόμο που
οδηγεί στα Πριόνια, όπου ξεκινούν οι αναβάσεις στις υψηλότερες κορυφές του
Ολύμπου. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές το μοναστήρι ιδρύθηκε στο πρώτο
μισό του 16ου αιώνα και αφιερώθηκε στον ’γιο Διονύσιο και στην Αγία Τριάδα.
Κατά τη διάρκεια των 400 ετών ζωής του παρείχε τη θρησκευτική και οικονομική
υποστήριξη για αυτό το μέρος του Ολύμπου. Περιελάμβανε μέρος του δάσους
στα Πριόνια, ενός υδρομύλου, ενός μύλου αλευριού και ενός αγροκτήματος. Από
την αρχή αυτού του αιώνα λειτούργησε με έξι μόνο μοναχούς. Ήταν η αγαπημένη
θέση  προσκυνήματος  για  τους  κατοίκους  της  κεντρικής  Μακεδονίας  και  των
ορειβατών. Το 1943 καταστράφηκε δύο φορές, από μια βόμβα και από έκρηξη,
από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

ΝΕΟ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.  Μετά  από  την  καταστροφή  του
παλαιού μοναστηριού του Αγίου Διονυσίου το 1943 ένα νέο μοναστήρι χτήστικε
στο  Μετόχι  κοντά  στο  Λιτόχωρο  στην  περιοχή  Σκάλα,  όπου  ένα  θαύμα
βεβαιώθηκε το 1753. Χτίστηκε από τους νέους μοναχούς που ίδρυσαν μια νέα
αδελφότητα το 1987. Η αδελφότητα ακολουθεί έναν φυσικό τρόπο ζωής με νέους,
αφιερωμένους μοναχούς.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  ΤΩΝ  ΚΑΝΑΛΩΝ.  Το  μοναστήρι  των  Κανάλων  βρίσκεται  στη
βορειοανατολική πλευρά του Ολύμπου σε υψόμετρο 820 μ. στη βόρεια πλευρά
της χαράδρας Ζηλιάνα. Είναι αφιερωμένο στη γέννηση της μητέρας του Θεού.
Λεηλατήθηκε  από  Αλβανούς  κλέφτες  το  1843.  Σύμφωνα  με  ένα  βυζαντινό
έγγραφο, χρονολογεί περίπου από το 1676.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΠΕΤΡΑ. Το μοναστήρι της Παναγίας στην Πέτρα
χρονολογείται  από  τον  11ο  αιώνα.  Τα  χίλια  έτη  ιστορίας  του  είναι  ιδιαίτερου
ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ.  Η εκκλησία
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έχει θόλο και δύο παρεκκλήσια στη δυτική πτέρυγα.
Βρίσκεται  στο  χωριό  Κονταριώτισσα.  Το  σπάνιο  αρχιτεκτονικό  ύφος  της
χρονολογείται  από την αρχή του 11ου αιώνα. Τοποθετημένο στην κορυφή του
λόφου έξω απο το χωριό,  αποτελεί  μια κατ'  ασυνήθιστο τρόπο ενδιαφέρουσα
εκκλησία.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  –  ΡΗΤΙΝΗ.  Το  μοναστήρι  του  Αγίου
Γεωργίου  βρίσκεται  στο  χωριό  Ρητίνη.  Είναι  ένα  μετα-βυζαντινό  μνημείο  με



σημαντικές αγιογραφίες του 14ου και 16ου αιώνα. Είναι ένα από τα παλαιότερα
κτήρια του τύπου του στην Πιερία και είναι χαρακτηριστικό της μετα βυζαντινής
εικονογραφίας των χωριών της Μακεδονίας. Το μοναστήρι ήταν υπό τον έλεγχο
του επισκόπου της Πέτρας και σύμφωνα με τους μάρτυρες και τη λαϊκή ιστορία
αποτελούσαι  κρυσφήγετο των στρατιωτών κατά τη διάρκεια των Μακεδονικών
Αγώνων.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – ΒΡΟΝΤΟΥ.  Μια εκκλησία του 14ου αιώνα
χτισμένη σε έναν βράχο σε ύψος 420 μ. Είναι τοποθετημένο στην έξοδο ένος από
τα μεγάλα ρέματα του Ολύμπου, (ρέμα του Παπά) πλησίον του χωριού Βροντού.
Υπάρχουν δύο αγιογραφίες στην εκκλησία, η πιό πρόσφατη χρονολογείται από
τον 17ο αιώνα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΛΑΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥ.  Η πρώτη εκκλησία
που χτίστηκε στην περιοχή και κατασκευάστηκε από ξύλο. Αυτό ήταν το 1700.
Αποκαταστάθηκε ως πετρόκτιστη το 1879. Είναι χτισμένη σε βυζαντινό ύφος με
κεραμικό πάτωμα. Περιλαμβάνει ξύλινο τέμπλο χαραγμένο στο χέρι. Οι εικόνες
χρονολογούνται από το 1931. Υπάρχουν δύο κηροπήγια από πέτρα με τις ημέρες
του μήνα χαραγμένες πάνω τους ξεκινώντας από 1760 και διακοσμείται με το
αστέρι της Βεργίνας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ.  Μια εκκλησία του 17ου
αιώνα στο  χωριό  ’νω Μηλιά,  στο  ύφος  μιας  Βασιλικής,  χτισμένη  από πέτρα.
Περιλαμβάνει  ένα  θαυμάσιο  καμπαναριό  και  ένα  υπέροχα  διακοσμημένο
εσωτερικό.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑ. Μια εκκλησία του 17ου
αιώνα με ένα έξοχα χρωματισμένο εσωτερικό. Μια σειρά αφηγήσεων από την
παλαιά και νέα διαθήκη κοσμούν το Ναό και μια μεγάλη σύνθεση της Δευτέρας
Παρουσίας το Νάρθηκα. Χαρακτηριστικό είναι το ξύλινο τέμπλο.



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ο Όλυμπος είναι το πρώτο βουνό στην Ελλάδα για το οποίο εφαρμόστηκε το
1938 ειδικό καθεστώς προστασίας  με τη ανακήρυξή του σε ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ
(Β.Δ.  9-6-1938  ΦΕΚ  248Α/1938),  ενώ  το  1985  εγκρίθηκε  ο  Κανονισμός
Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού (ΦΕΚ 467/25-7-1985 τ. Β'). 

Το  1981,  με  απόφαση  του  Διεθνούς  Συμβουλίου  του  Προγράμματος  για  τον
άνθρωπο και την Βιόσφαιρα, ο Ο.Η.Ε. αναγνωρίζει τον Εθνικό Δρυμό ως «Τμήμα
του Διεθνούς  δικτύου των αποθεμάτων της  Βιόσφαιρας».  Το δίκτυο αυτό των
προστατευομένων δειγμάτων του Παγκόσμιου Οικοσυστήματος είναι αφιερωμένο
στη  διατήρηση  της  Φύσης  και  την  Επιστημονική  έρευνα  στην  υπηρεσία  του
Ανθρώπου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Εθνικός Δρυμός ως προς τη Γεωμορφολογία
του. Έχει πολλές κορυφές, μεγάλες ρεματιές και βαθιές χαράδρες, αμφιθεατρικές
κοιλότητες,  σπήλαια  και  βάραθρα,  καθώς  και  πολλές  πηγές,  μικρές  εποχικές
λίμνες και χείμαρρους. Το κλίμα επηρεάζεται από τη γεωγραφική θέση, τον όγκο
του  βουνού,  τα  πετρώματα  και  τις  πλαγιές  του.  Συχνό  φαινόμενο  είναι  η
αναστροφή των θερμοκρασιών και της υγρασίας, καθώς και η εμφάνιση πολλών
μικροκλιμάτων. 

Στον Εθνικό Δρυμό υπάρχουν συνολικά τέσσερις διαδοχικές ζώνες βλάστησης
(Μακεία, Δάσος κωνοφόρων - φυλλοβόλων, Ορεινό δάσος κωνοφόρων, Αλπική
βλάστηση).  Η χλωρίδα του είναι μοναδική, με μεγάλη ποικιλία φυτών, από τα
οποία  τα  23  είναι  ενδημικά.  Στην  πανίδα  του  έχουν  παρατηρηθεί  32  είδη
θηλαστικών, 108 είδη πουλιών, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία εντόμων, κυρίως
πεταλούδες.

ΧΛΩΡΙΔΑ

Οι μεταβολές των κλιματολογικών συνθηκών, η υψομετρική διαφορά, η ποικιλία
του  ανάγλυφου  και  η  μικρή  απόσταση  από  τη  θάλασσα  επηρεάζουν  την
κατανομή  των  διαφόρων  φυτικών  συστημάτων.
Υπάρχουν συνολικά πέντε διαδοχικές υψομετρικές ζώνες βλάστησης χωρίς σαφή
όρια μεταξύ τους:

Από 0  -  300 μ.  είναι  η  ζώνη όπου καλλιεργούνται  κυρίως αμπέλια  και  ελιές,
ευδοκιμούν  πολλά  οπωροφόρα  δέντρα  και  φύονται  τα  φρύγανα.
Από 300 - 700 μ., στη ζώνη των αείφυλλων σκληρόφυλλων (μακκία), υπάρχουν
τα πλατύφυλλα αειθαλή με συνηθέστερα είδη καστανιές, δρυς, κουμαριές κ.α.
Από  τα  700  -  1600μ  εκτείνεται  η  ζώνη  με  μικτό  δάσος  κωνοφόρων  και
φυλλοβόλων.  Κυρίαρχο  είδος  βλάστησης  είναι  η  μαύρη  πεύκη.  Εμφανίζονται
ακόμη η οξιά, σε μικρές ομάδες η ελάτη, σποραδικά η φτελιά, η αγριοκερασιά, ο
ίταμος,  η  κρανιά  και  μια  σημαντική  ποικιλία  από  ποώδη  φυτά.
Από τα 1600 - 2100μ. εκτείνεται η ζώνη του ορεινού δάσους κωνοφόρων, με το



χαρακτηριστικό  και  σπάνιο  είδος  πεύκου  το  ρόμπολο  καθώς  και  την  ορεινή
πεύκη.  Η  ζώνη  αυτή  αντιπροσωπεύεται  από  ασθενή  ποώδη  βλάστηση  που
περιλαμβάνει σπάνια είδη φυτών, ενδημικά των Βαλκανίων.

Πάνω από το όριο των 2100μ. εκτείνεται η αλπική ζώνη, όπου στα λιβάδια, στους
βράχους  και  στις  απότομες  πλαγιές  ζουν  μερικά  από τα  ωραιότερα  ελληνικά
αγριολούλουδα  και  τα  περισσότερα  ενδημικά  φυτά  του  Ολύμπου.
Στη  χλωρίδα  του  Ολύμπου  έχουν  καταγραφεί  μέχρι  σήμερα  πάνω  από  χίλια
επτακόσια  (1700)  είδη  φυτών,  περίπου  το  25%  της  ελληνικής  χλωρίδας.
Στην γυμνή από δέντρα αλπική ζώνη υπάρχουν πάνω από 150 είδη φυτών. Από
αυτά, τα μισά βρίσκονται μόνο στη Βαλκανική χερσόνησο και τα είκοσι τρία (23)
είναι  ενδημικά  του  Ολύμπου,  μοναδικά  στον  κόσμο.

ΠΑΝΙΔΑ

Στην  πανίδα  του  Ολύμπου,  η  οποία  περιλαμβάνει  σημαντική  ποικιλία  ειδών,
έχουν  καταγραφεί  τριάντα  δύο  (32)  είδη  θηλαστικών,  όπως  το  αγριοκάτσικο
(fupicapra rupicapra), το ζαρκάδι (capreolus capreolus), το αγριογούρουνο (sus
scrofa), η αγριόγατα (felis sulvestris), το κουνάβι (martes foina), η αλεπού (vulpes
vulpes), ο σκίουρος (sciurus vulgaris) κ.α.. Στα οκτώ διαφορετικά οικοσυστήματα
του δρυμού, από τα 300μ. μέχρι τα 2918μ., έχουν παρατηρηθεί εκατόν τέσσερα
(104) είδη πουλιών ορισμένα από τα οποία είναι σπάνια. Από τα απειλούμενα με
εξαφάνιση  είδη  φωλιάζουν  ή  τρέφονται  στην  περιοχή  του  δρυμού  11  είδη
αρπακτικών  (το  41%  του  πληθυσμού  της  Ευρώπης),  όπως  ο  Γυπαετός
(Gypaetus  Barbatus),  ο  Μαυρόγυπας  (Aegypius  monachus),  ο  Φιδαετός
(Circaeyous  gallicus),  το  Σαΐνι  (Accipiter  brevipes),  ο  Χρυσαετός  (Aquila
chrisaetos), το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus) και ο Πετρίτης (Falco peregrinus)
και 7 είδη δρυοκολαπτών (το 70% του πληθυσμού της Ευρώπης). Έχει ακόμη μία
σπάνια  ερπετοπανίδα  (φίδια,  χελώνες,  σαύρες,  κ.λ.π.),  ορισμένα αμφίβια  στα
ρέματα  και  τις  εποχικές  λίμνες  και  μια  μεγάλη  ποικιλία  εντόμων,  κυρίως
πεταλούδες για τις οποίες ο Όλυμπος φημίζεται.

ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ

Το  κλίμα  του  Ολύμπου  στις  χαμηλότερες  περιοχές  είναι  τυπικά  μεσογειακό,
δηλαδή  θερμό  και  ξηρό  το  καλοκαίρι,  ενώ  υγρό  το  χειμώνα.
Στις ψηλότερες περιοχές είναι πιο υγρό και πέφτει συχνά χιόνι όλο το χειμώνα,
ενώ  η  βροχή  είναι  συνηθισμένο  φαινόμενο  και  το  καλοκαίρι.
Η θερμοκρασία κυμαίνεται τον χειμώνα από -20 μέχρι -10 βαθμούς Κελσίου και
το καλοκαίρι γενικά από 0 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι είναι σχεδόν
καθημερινό φαινόμενο. Η έντονη ποικιλομορφία του ανάγλυφου, ο διαφορετικός
προσανατολισμός των δασωμένων πλαγιών και η θέση τους σε σχέση με την
θάλασσα επηρεάζουν κατά  τόπους το  κλίμα του.  Έτσι  παρατηρείται  το  συχνό
φαινόμενο της αναστροφής θερμοκρασιών και υγρασίας και η εμφάνιση πολλών
μικροκλιμάτων.  Όλα  αυτά,  σε  συνδυασμό  με  το  γεωλογικό  υπόβαθρο  και  το
έδαφος,  ευνοούν  την  ανάπτυξη  ιδιαίτερων  τύπων  βλάστησης  και
χαρακτηριστικών βιοτόπων.



ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ

Βορειοδυτικά  του  Ολύμπου  απλώνονται  τα  μυθικά  Πιέρια  Όρη.  Η  ιδιαίτερη
ομορφιά,  η  γεωμορφολογική  ηπιότητα  και  η  αρμονία  των  γραμμών  τους
εντυπωσίασαν  τους  αρχαίους  Έλληνες  και  σ'  αυτόν  τον  τόπο  διάλεξαν  να
τοποθετήσουν τις εκφράσεις της τέχνης και του πολιτισμού, τις Πιερίδες Μούσες. 

Παραδοσιακοί  οικισμοί  με  ιδιαίτερα  αρχιτεκτονικά  χαρακτηριστικά,  όπως  τα
Σκοτεινά (Μόρνα), η Μηλιά, η Ρητίνη, το Ελατοχώρι, τα Ρυάκια και ο Κολινδρός
απλώνονται  στα Πιέρια και δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη για διαδρομές
ιδιαίτερης  φυσικής  ομορφιάς.  Τα  Πιέρια  όρη  είναι  γνωστά  για  την  πλούσια
χλωρίδα τους και κυρίως για τα φυλλοβόλα δάση, καθώς και για ορισμένα σπάνια
είδη αγριολούλουδων. Η πανίδα τους αποτελείται από συνηθισμένα θηλαστικά,
πτηνά,  ερπετά  και  ποικιλία  εντόμων.  Σε  εφαρμογή  της  Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ,
εντάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» (NATURA 2000) τα
Πιέρια  όρη,  με  κωδικό  GR  1250002.

ΧΛΩΡΙΔΑ

Χαρακτηριστικά της πλούσιας χλωρίδας των Πιερίων είναι τα φυλλοβόλα δάση
οξιάς, δρυός, καστανιάς, πεύκου και ελάτης. Πλατάνια, σφενδάμια και λυγαριές
σχηματίζουν  μοναδικά  άλση  στις  όχθες  των  χειμάρρων  του  βουνού.  Φύονται
επίσης  όλα  τα  συνηθισμένα  είδη  χλωρίδας  του  γειτονικού  Ολύμπου.  Ροζ
ανεμώνες, σαλέπι, άγρια γαρύφαλλα και αγριοφράουλες είναι ορισμένα από τα
σπάνια είδη χλωρίδας των Πιερίων.



ΠΑΝΙΔΑ

Η πανίδα στα Πιέρια Όρη αποτελείται κυρίως από αλεπούδες, κουνάβια, λύκους,
σκίουρους, αγριογούρουνα, λαγούς, μικρά αρπακτικά πουλιά, πέρδικες, ορτύκια
και άλλα πτηνά. Επίσης υπάρχουν ερπετά, όπως φίδια, χελώνες, σαύρες, καθώς
και γρύλοι, τζίτζικες, πεταλούδες και άλλα έντομα

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ - ΈΛΟΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ

Το Δέλτα του Αλιάκμονα καλύπτει μία έκταση 40 000 στρεμμάτων. Μαζί με τις
εκβολές των ποταμών Γαλλικού, Λουδία, Αξιού και τη λιμνοθάλασσα της Αλυκής
Κίτρους διαμορφώνει ένα ενιαίο μωσαϊκό υγροτόπων από τα σημαντικότερα της
Ευρώπης,  με  πολλές  αξίες  για  τον  άνθρωπο.  

Στις  όχθες του, σε πυκνή βλάστηση,  ζουν η αλεπού, το τσακάλι,  ο ασβός,  το
κουνάβι, η νυφίτσα, ο λαγός, η αγριόγατα και συχνά εμφανίζονται στα αναχώματά
του λαγόγυροι  και  μυοκάστορες.  Το σημαντικότερο όμως στοιχείο της πανίδας
αυτού του υδροβιότοπου είναι τα πουλιά. Έχουν καταγραφεί διακόσια δεκαπέντε
(215) είδη που φωλιάζουν, ξεχειμωνιάζουν ή σταθμεύουν κατά τη μετανάστευσή
τους. Οι ερωδιοί είναι τα πιο χαρακτηριστικά από τα είδη αυτά. ’λλα είδη είναι οι
λευκοτσικνιάδες, νυχτοκόρακες, χουλιαρομύτες και χαλκόκοτες (που κινδυνεύουν
να  εξαφανιστούν),  κορμοράνοι,  γλαρόνια,  θαλασσοσφυριχτές,  δώδεκα  είδη
πάπιας, χήνες, αρπακτικά πουλιά, κ.ά. Δύο άλλα είδη πουλιών που κινδυνεύουν
να εξαφανιστούν είναι ο αργυροπελεκάνος και η λεπτομύτα.

Επίσης στον Αλιάκμονα υπάρχουν τριάντα τρία είδη ψαριών του γλυκού νερού,
όπως το  ενδημικό  μαυροτσιρώνι  (Rutilus  Macedonicus),  καθώς και  βατράχια,
νεροχελώνες, νερόφιδα, ενώ στο δέλτα του ζουν λαβράκια, κέφαλοι, χέλια κ.α. 

Η  ανάμιξη  του  γλυκού  με  το  αλμυρό  νερό  ευνοεί  την  ανάπτυξη  των
οστρακοκαλλιεργειών και  κυρίως της  μυδοκαλλιέργειας  η  οποία  στην  περιοχή
αυτή αντιπροσωπεύει το 90% περίπου της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα.



Περισσότερα  από  πεντακόσια  (500)  διαφορετικά  είδη  φυτών  κοσμούν  την
περιοχή με τα χρώματα και τα αρώματά τους. Από τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο
κρίνος  της  θάλασσας  (Pancratium  maritimum),  το  κομπόχορτο  (Ephedra
distachya), η σαλβίνια (Salvinia natans), η αζόλη (Azolla filiculoides), κ.α. 

Τα υλικά που εξακολουθεί να εναποθέτει ο ποταμός στο Δέλτα του, δημιουργούν
μικρές  αβαθείς  λιμνοθάλασσες  και  αμμονησίδες.  Πλούσια  ενδημική  βλάστηση
καλύπτεται  από  θάμνους,  στο  περιβάλλον  των  οποίων  αναπτύσσονται  πάρα
πολλά είδη ενδημικών εντόμων. Ψηλά δένδρα, όπως φτελιές, σκλήθρα, ιτιές, κ.ά.,
αποτελούν ιδανικό χώρο φωλεοποίησης για ερωδιούς και αρπακτικά πουλιά. Το
έλος της Αγαθούπολης αποτελεί επί μέρους υγρότοπο του Δέλτα. Είναι ένα από
τα  πιο  ενδιαφέροντα  τμήματά  του  με  την  ευκολότερη  πρόσβαση  και  έχει
δημιουργηθεί από τα φερτά υλικά του Αλιάκμονα. Στο έλος υπάρχουν όλα τα είδη
πτηνών που παρατηρούνται  στο Δέλτα.  Ευνοούνται  όμως τα υδροβατικά  είδη
(φοινικόπτερα, χουλιαρομύτες, ερωδιοί) που βρίσκουν τροφή στα ρηχά νερά. Τον
χειμώνα συγκεντρώνονται χιλιάδες υδρόβια πτηνά, όπως παπιά, χήνες, κύκνοι
και βουτηχτάρια. Στις λασπώδεις εκτάσεις του φωλιάζει ο καλαμοκανάς. 

Στη Νέα Αγαθούπολη βρίσκεται το θεματικό περίπτερο του υγρότοπου του δέλτα
του Αλιάκμονα και της Αλυκής Κίτρους. Ο χώρος αυτός λειτουργεί στα πλαίσια
της Προγραμματικής Σύμβασης για την προστασία και  ανάδειξη της περιοχής
Δέλτα  Αξιού,  Λουδία,  Αλιάκμονα,  Γαλλικού  και  Αλυκής  Κίτρους.  Σκοπός  της
λειτουργίας  του  περιπτέρου  είναι  η  ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  των
αρμόδιων  φορέων  και  του  κοινού  για  την  ανεκτίμητη  οικολογική  αξία  της
περιοχής. Με βάση αυτό το περίπτερο οργανώνονται επισκέψεις στο έλος της
Αγαθούπολης, στο υπόλοιπο τμήμα του Δέλτα, αλλά και στην Αλυκή Κίτρους. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς προστασίας η περιοχή του Δέλτα
του Αλιάκμονα και της Αλυκής Κίτρους μαζί με τα Δέλτα των ποταμών Γαλλικού,
Λουδία  και  Αξιού  έχει  αναγνωριστεί  και  προστατεύεται  ως:
        - Υγρότοπος  διεθνούς  σημασίας  σύμφωνα  με  την  Σύμβαση  Ραμσάρ.  
        - Περιοχή Ειδικής Προστασίας.
        - Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή 



ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο Υδροβιότοπος των Νέων Πόρων βρίσκεται στο βόρειο μέρος του Δέλτα του
ποταμού Πηνειού. Είναι ένας τόπος με μεγάλη βιοποικιλότητα και οικολογική αξία.

Η  χλωρίδα  του  περιλαμβάνει  πάνω  από  εξακόσια  (600)  είδη  φυτών  που
κατατάσσονται  σε  πέντε  μεγάλες  κατηγορίες:  εκτάσεις  με  πλατάνια,  σκλήθρα,
φτελιές κ.ά., εκτάσεις με αρμυρίκια (θαμνώνες), εκτάσεις με παλιούρι (θαμνώνες),
εκτάσεις  με  καλαμώνες  και  εκτάσεις  με  αμμόφιλη και  άλλη βλάστηση,  κυρίως
αγριολούλουδα.

Η  πανίδα  του  αποτελείται  από  αποδημητικά  πουλιά,  για  τα  οποία  είναι  ο
μεγαλύτερος  μεταναστευτικός  σταθμός  της  Ανατολικής  Ηπειρωτικής  Ελλάδας.
Εκεί ζουν επίσης διακόσια εικοσιπέντε (225) μόνιμα υδρόβια πτηνά και άλλα είδη
ορνιθοπανίδας,  όπως τα αρπακτικά του γειτονικού Κάτω Ολύμπου.  Υπάρχουν
τριάντα  εφτά  (37)  είδη  ψαριών  (το  τυλινάρι,  το  γυφτόψαρο,  κ.ά.),  ενώ
πιθανολογείται η παρουσία άλλων έντεκα (11) ειδών. Η πανίδα συμπληρώνεται
από  ορισμένα  συνηθισμένα  αμφίβια  και  ερπετά  είδη.  

ΧΛΩΡΙΔΑ

Η μικρή απόσταση από τη θάλασσα επιτρέπει την ανάπτυξη χαρακτηριστικών
τύπων  βλάστησης  με  πολλές  ιδιαιτερότητες.  Σε  υψόμετρο  από  0  έως  300μ.
φύονται  φρύγανα  και  γνωστά  αγριολούλουδα  της  ελληνικής  μεσογειακής
χλωρίδας,  όπως  μαργαρίτες,  παπαρούνες,  πασχαλιές,  αμάραντοι,  μενεξέδες,
καμπανούλες, κρίνοι, κυκλάμινα, μολόχες κ.α. 

Στις  όχθες  των  ποταμών  και  των  ρεμάτων  αναπτύσσονται  μικρά  άλση  από
πλατάνια,  λεύκες,  ακακίες,  λυγαριές,  ενώ διάσπαρτα στις  υπόλοιπες  περιοχές
υπάρχουν  ευκάλυπτοι,  πικροδάφνες,  συκιές,  μουριές,  κυπαρίσσια,  βατόμουρα
κ.α.  
Επίσης στις πεδινές περιοχές καλλιεργούνται κυρίως σιτηρά, καπνός, καλαμπόκι,



ρύζι,  βαμβάκι,  ζαχαρότευτλα,  φράουλες,  αμπέλια και  ελιές.  Ευδοκιμούν ακόμη
πολλά  οπωροφόρα  δέντρα,  όπως  ακτινίδια,  ροδακινιές,  αχλαδιές,  μηλιές,
βερικοκιές, κερασιές, καθώς επίσης φουντουκιές και αμυγδαλιές.

ΠΑΝΙΔΑ

Η  πανίδα  στις  πεδινές  περιοχές  περιλαμβάνει  κυρίως  κουνάβια,  σκίουρους,
αλεπούδες, λαγούς, μικρά τρωκτικά, μικρά αρπακτικά πτηνά, πέρδικες, ορτύκια,
αηδόνια, κοτσύφια, καρακάξες, κοράκια, δεκαοχτούρες, περιστέρια, σπουργίτια,
πελαργούς, χελιδόνια και άλλα αποδημητικά και ενδημικά πτηνά, ερπετά, όπως
φίδια,  χελώνες,  σαύρες,  καθώς  και  γρύλους,  τζίτζικες  και  άλλα  έντομα.  

Τα  εκτρεφόμενα  είδη  πανίδας  που  συχνότερα  απαντώνται  είναι  κατσίκες,
πρόβατα,  χοίροι,  βοοειδή,  κουνέλια,  όρνιθες  και  άλλα  είδη  πουλερικών.
Υπάρχουν επίσης ορισμένες σημαντικές μονάδες που εκτρέφουν αγριογούρουνα
και στρουθοκαμήλους.

Τα συχνότερα κατοικίδια είδη είναι  οι  σκύλοι,  οι  γάτες,  τα  άλογα σε ορισμένα
αγροκτήματα, τα μουλάρια και τα γαϊδούρια στις αγροτικές περιοχές.
ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο ζωντανός κόσμος στον θαλάσσιο χώρο της Πιερίας προσφέρει μεγάλο πλούτο
σε είδη χλωρίδας και πανίδας.

Φυτά: Μακρόφυτα,  όπως  Λιβάδια  Ποσειδωνίας  (φανερόγαμα),  «κιστοζέιρα»
(είδος φύκης) κ.α.

Μικροοργανισμοί: Φυτοπλαγκτόν  (Διάτομα), ζωοπλαγκτόν.

Εχινοδέρματα: Αστερίες, αχινοί.

Καρκινοειδή: Γαρίδες, καραβίδες, καβούρια, γάμπαρη, ανόμουρα.

Δίθυρα: Μύδια, στρείδια, χτένια, κυδώνια, αχιβάδες.

Κεφαλόποδα: Καλαμάρια, χταπόδια, σουπιές.

Γαστερόποδα: Πεταλίδες.

Πολύχαιτοι Δακτυλιοσκώληκες: Διάφοροι τύποι σκωλήκων θαλάσσιου βυθού.

Ψάρια: Γλώσσες,  μουρμούρες,  τσιπούρες,  λαβράκια,  κέφαλοι,  λυθρίνια,
συναγρίδες, φαγκριά, μπαρμπούνια, ζαργάνες και κουτσομούρες. Επίσης γόπες,
σαρδέλες,  σαυρίδια,  γαύροι,  σκουμπριά,  μπακαλιαράκια,  σπάροι,  χιόνες,
μελανούρια,  δράκαινες,  σκορπιοί,  φανάρια (πεσκαδρίτσες)  και  χελιδονόψαρα.  

Πτηνά: Γλάροι  σε  όλη  την  παράκτια  έκταση.  Ιδιαίτερα  στους  παράκτιους
υγρότοπους,  ασημόγλαροι,  μαυρόκοτες,  αγριόπαπιες,  αγριόχηνες,
χουλιαρομύτες, κορμοράνοι, σταχτοτσικνιάδες και πελαργοί.



ΚΛΙΜΑ

Το ήπιο, υγρό, παραθαλάσσιο και πεδινό κλίμα παράλληλα με το ξηρό και ψυχρό
των  ημιορεινών  και  ορεινών  τοποθεσιών  της  περιοχής  διαμορφώνουν  ένα
κλιματολογικό περιβάλλον και έναν τόπο ιδανικό για επίσκεψη σ' όλη τη διάρκεια
του έτους για κάθε απαιτητικό επισκέπτη της Πιερίας.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Φεστιβάλ Ολύμπου

Με  απαρχή  τις  γιορτές  των  Μουσών  το  1972  το  Φεστιβάλ  Ολύμπου
μεταμορφώθηκε  μέσα  από  την  πορεία  του  στο  χρόνο  σε  έναν  σύγχρονο
πολιτιστικό  θεσμό,  που  μετρά  χιλιάδες  φίλους  και  χαίρει  εκτίμησης  για  την
αισθητική  του  και  την  πληρότητα  των  πολιτιστικών  προτάσεων  που  έχει  να
παρουσιάσει  κάθε  καλοκαίρι.  Στα  40  χρόνια  παρουσίας  του  στα  καλλιτεχνικά
δρώμενα της Βορείου Ελλάδας το Φεστιβάλ Ολύμπου έχει να θυμηθεί στιγμές
σημαντικές  και  παρουσίες  καλλιτεχνών  λαμπρές  και  αξέχαστες.  Δημιουργοί
αξεπέραστοι,  μεγάλοι  πρωταγωνιστές  του  θεάτρου και  σημαντικά  καλλιτεχνικά
σχήματα έχουν τιμήσει το Φεστιβάλ Ολύμπου και το έχουν αναδείξει σε κοιτίδα
πολιτισμού για ολόκληρη την περιφέρεια.

Το Φεστιβάλ Ολύμπου αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια το κορυφαίο πολιτιστικό
γεγονός της Πιερίας και ευρύτερα της Μακεδονίας και Θεσσαλίας με πανελλήνια
εμβέλεια  και  διεθνή  προοπτική.  Όλες  οι  εκδηλώσεις  του  Φεστιβάλ  Ολύμπου
πραγματοποιούνται  σε μεγάλης ιστορικής και  αρχαιολογικής σημασίας χώρους
όπως το Αρχαίο θέατρο του Δίου, το Βυζαντινό Κάστρο του Πλαταμώνα και στον
Βυζαντινό  Ναό  της  Παναγίας  στην  Κονταριώτισσα.

Το Φεστιβάλ Ολύμπου συντελεί στην ανάπτυξη της πολιτιστικής και οικονομικής
ζωής του νομού Πιερίας, αφού το κοινό του αποτελείται από κατοίκους όλης της
Μακεδονίας και ιδιαίτερα των όμορων νομών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας
και Κοζάνης.

Στη  διάρκεια  των  40  χρόνων  συνεχούς  λειτουργίας  του  Φεστιβάλ  Ολύμπου
έχουμε  φιλοξενήσει  πολλούς  καλλιτέχνες  διεθνούς  φήμης  (Milva,  Νάνα
Μούσχουρη,  Μπρέγκοβιτς),  αλλά  και  άλλους  πανελλήνιας  εμβέλειας  (Αλεξίου,
Νταλάρας,  Μαρινέλα,  Φραγκούλης,  Χατζηγιάννης,  Φαραντούρη),  διάφορες
εκδηλώσεις  (εκθέσεις  ζωγραφικής,  θεατρικών κοστουμιών,  ψηφιδωτών)  καθώς
και  καταξιωμένα  θεατρικά  σχήματα  (Εθνικό  Θέατρο,  Θέατρο  Τέχνης  Κ.  Κουν,
Κρατικό Θέατρο Β.Ελλάδος).
Υπεύθυνος φορέας για  την υλοποίηση των εκδηλώσεων είναι  ο  «Οργανισμός
Φεστιβάλ Ολύμπου», φορέας πολιτισμού, μη κερδοσκοπικός, τα μέλη του οποίου
είναι άνθρωποι των γραμμάτων, της τέχνης και εκπρόσωποι όλων των φορέων
της Πιερίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Το  Διεθνές  Φολκλορικό  Φεστιβάλ  διοργανώνεται  από  την  Εστία  Πιερίδων
Μουσών,  η  οποία  από  το  1989  συνεργάζεται  με  το  Διεθνές  Συμβούλιο  των
Οργανωτών  Φολκλορικών  Φεστιβάλ  και  Λαϊκής  Τέχνης  (CIOFF)  και  αποτελεί
ισότιμο μέλος του. 



Αποτέλεσμα  της  συνεργασίας  αυτής  είναι  η  σημαντική  αναβάθμιση  στην
οργάνωση και  εκτέλεση (τηρώντας  πιστά  τους διεθνώς ισχύοντες κανόνες και
όρους του CIOFF) των Διεθνών Φολκλορικών εκδηλώσεων, που μέχρι το 1985
συμπεριλαμβάνονταν  μέσα  στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  του  Φεστιβάλ
Ολύμπου.  

Το  Διεθνές  Φολκλορικό Φεστιβάλ Ολύμπου αποτελεί  σήμερα κορυφαία διεθνή
καλοκαιρινή εκδήλωση στο Νομό, αποσπώντας τον έπαινο, τις ευχαριστίες και τα
θετικά  σχόλια  τόσο  των  ξένων  αποστολών  που  συμμετέχουν  όσο  και  των
χιλιάδων  Ελλήνων  και  ξένων  θεατών  που  την  παρακολουθούν.  

Γεμίζει  με  λαμπρότητα,  πρωτοτυπία  και  φαντασμαγορία  ένα  δεκαήμερο  κάθε
Ιούλιο  όλη  την  Πιερία,  χαρίζοντας  ένα  πρωτόγνωρο  θέαμα  με  λαογραφικά
στοιχεία  από  κάθε  γωνιά  της  γης.  Αποτελεί  μαζί  με  τα  διεθνή  παραδοσιακά
φεστιβάλ  της  Νάουσας,  των  Ιωαννίνων και  της  Νέας  Καρβάλης  Καβάλας,  το
Ελληνικό Εθνικό Τμήμα του CIOFF.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Φημισμένη  είναι  η  νυχτερινή  ζωή  στην  Πιερία.  Υπάρχουν  εκατοντάδες
καλαίσθητοι χώροι διασκέδασης σε όλο το νομό, όπου ο επισκέπτης μπορεί να
χαρεί κάθε είδος ψυχαγωγίας. Ταβέρνες με ζωντανή μουσική και bar - restaurants
προσφέρονται, για να συνδυάσετε το φαγητό σας με ευχάριστες μελωδίες.

Στα ήσυχα καφέ μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας σε ένα ήρεμο και ζεστό
περιβάλλον, ενώ στα καφέ - μπαρ οι ρυθμοί είναι πιο έντονοι κάτω από τους
ποικίλους  ήχους  ελληνικών  και  διεθνών  μουσικών  ακουσμάτων.
Τα εντυπωσιακά μεγάλα κλαμπ και ντίσκο αποτελούν πόλο έλξης της νεολαίας
της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας και υπόσχονται έντονη διασκέδαση και
αξέχαστες  ευχάριστες  αναμνήσεις.  Αξιοσημείωτες  είναι  και  οι  βραδιές  που
διοργανώνουν  κυρίως  τα  Ξενοδοχεία  και  τα  Τουριστικά  Γραφεία  για  τους
τουρίστες - επισκέπτες, με ζωντανή παραδοσιακή ελληνική μουσική και χορό.

ΘΕΑΤΡΟ

Θεατρικές παραστάσεις πραγματοποιούνται στην Πιερία, σε όλη τη διάρκεια του
έτους,  από  τις  θεατρικές  ομάδες,  τα  εργαστήρια  και  τα  Θέατρα  που
δραστηριοποιούνται  και  εδρεύουν  στο  Νομό.  Κορυφαία  γιορτή  Θεάτρου
αποτελούν  οι  εκδηλώσεις  του  Φεστιβάλ  Ολύμπου,  κατά  τους  καλοκαιρινούς
μήνες.  Στη  διάρκεια  του  Φεστιβάλ  εμφανίζονται  στην  Πιερία,  στο  χώρο  του
Αρχαίου  Θεάτρου  Δίου  και  στο  Κάστρο  του  Πλαταμώνα,  ιδιαίτερα  σημαντικοί
θίασοι με αξιόλογους καλλιτέχνες και ηθοποιούς από όλη την Ελλάδα.

Στις  πιο  σημαντικές  παραστάσεις  θεάτρου,  που  παρουσιάζονται  σε  όλη  τη
διάρκεια του έτους, συγκαταλέγονται:

 οι θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου «Πήγασος»
 οι θεατρικές παραστάσεις του Θεάτρου Ράχης, του Πολιτιστικού συλλόγου

Ράχης «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ»
 οι παραστάσεις της Θεατρικής Σκηνής της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους
 οι θεατρικές παραστάσεις του Θεάτρου «Μάσκες» Λιτοχώρου



 οι θεατρικές παραστάσεις του θεατρικού εργαστηρίου «Αυλαία».

Περιστασιακά  δίδονται  παραστάσεις  από  τις  μικρές  θεατρικές  ομάδες,  που
διαθέτουν  οι  Πολιτιστικοί  Σύλλογοι  του  Νομού,  στο  πλαίσιο  πολιτιστικών
εκδηλώσεων που διοργανώνονται  είτε  από τους ίδιους είτε σε συνεργασία με
τους  κατά  τόπους  Δήμους.  Στην  Πιερία  εμφανίζονται  επίσης  κατά  περιόδους
θίασοι από όλη την Ελλάδα με αξιόλογα έργα.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ενδιαφέρουσες τακτικές προβολές Ελληνικών και Διεθνών παραγωγών μπορείτε
να παρακολουθήσετε στην Κατερίνη κατά τη χειμερινή περίοδο (Σεπτέμβριος  - 
Μάιος),  στο  κινηματοθέατρο  Ευκαρπίδη.  Επίσης,  με  πρωτοβουλία  της
Κινηματογραφικής Λέσχης Κατερίνης, προβάλλονται  αξιόλογα κινηματογραφικά
έργα  στην  αίθουσα  προβολής  της  Νομαρχιακής  Επιτροπής  Λαϊκής
Επιμόρφωσης(Ν.Ε.Λ.Ε.).  
Έκτακτες προβολές πραγματοποιούνται στην αίθουσα προβολής του Δημοτικού
Πολιτιστικού Κέντρου Λιτοχώρου.
Κατά  τη  θερινή  περίοδο  (Ιούνιος  -  Αύγουστος)  πραγματοποιούνται  τακτικές
προβολές  στο  θερινό  Δημοτικό  Κινηματοθέατρο  Κατερίνης,  καθώς επίσης  και
στις δύο θερινές κινηματογραφικές αίθουσες που λειτουργούν στον Πλαταμώνα
και τη Λεπτοκαρυά.



ΣΚΙ ΣΤΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ

Το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου βρίσκεται στη θέση «Παπα-χωράφι», στα
όρια των νομών Πιερίας - Ημαθίας - Κοζάνης, στο ιδιόκτητο δάσος Ελατοχωρίου,
σε  υψόμετρο  βάσης  1400μ.  και  κορυφής  (πρώτο  Lift)  1700  μ.,  στη  θέση
«Λιθαρίστρα», με προοπτική να φτάσει στη θέση «Θωμά Ράχη», σε υψόμετρο
2054 μ.  Απέχει 36 χιλιόμετρα από την πόλη της Κατερίνης και 8 χιλιόμετρα από
το Ελατοχώρι.

Διοικείται από ανώνυμη εταιρία που συστάθηκε το έτος 1996. Η λειτουργία του
άρχισε το έτος 2000 -  2001.  Σήμερα διαθέτει  ένα διθέσιο εναέριο αναβατήρα
μήκους 1287 μέτρων, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 1200 ατόμων ανά ώρα, ένα
baby lift μήκους 130 μέτρων, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 600 ατόμων ανά ώρα.
Λειτουργεί μία κεντρική πίστα μήκους 1500 μέτρων, χαρακτηρισμένη «κόκκινη»,
μία  περιφερειακή  πίστα  μήκους  2000  μέτρων  με  μέση  κλήση  15%,
χαρακτηρισμένη  «πράσινη»  και  μία  πίστα  αρχαρίων  μήκους  250  μέτρων,
χαρακτηρισμένη  «πράσινη».  Διαθέτει  επίσης  καταστήματα  ενοικίασης  σκι,
snowboard, ειδών ένδυσης και εξοπλισμού.

Στο  Ελατοχώρι  για  τους  επισκέπτες  υπάρχουν  καταστήματα  εστίασης,  καφέ,
ξενοδοχείο και ενοικιαζόμενα δωμάτια για διαμονή. Η έδρα και τα γραφεία της
εταιρίας βρίσκονται στο Ελατοχώρι.



ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Την  Περιοχή  Ευθύνης  της  Ταξιαρχίας  διασχίζουν  ο  κεντρικός  οδικός  και
σιδηροδρομικός  άξονας,  που  συνδέουν  την  Αθήνα  με  τη  Θεσσαλονίκη.  το
υπόλοιπο τμήμα του Νομού υπάρχει ικανοποιητικό οδικό δίκτυο

Για  την  επίσκεψή σας στον  Εθνικό  Δρυμό Ολύμπου υπάρχει  πρόσβαση από
διάφορες εισόδους με τις ακόλουθες χιλιομετρικές αποστάσεις:

 To Λιτόχωρο απέχει από την Αθήνα 416 χιλ., από τη Θεσσαλονίκη 92 χιλ.,
από τη Λάρισα 62 χιλ.

 To Δίον απέχει από την Αθήνα 440 χιλ., από την Θεσσαλονίκη 68 χιλ., από
τη Λάρισα 84 χιλ.

 Η Πέτρα απέχει από Κατερίνη 27 χιλ.
 Η Καρυά απέχει από τη Λάρισα 85 χιλ., από την Ελασσόνα 39 χιλ.
 Ο Κοκκκινοπηλός απέχει από τη Λάρισα 60 χιλ., από την Ελασσόνα 30

χιλ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με λεωφορείο και τρένο στο Λιτόχωρο, την Κατερίνη ή
τη Λάρισα και από εκεί με τις τοπικές συγκοινωνίες. Η προσέγγιση στην περιοχή
γίνεται επίσης και με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο.

Οδικώς:

 Από την Αθήνα μπορείτε να ταξιδέψετε με λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ.
Πληροφορίες Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Πιερίας, Τηλ. Σταθμού Αθηνών 210 8317059.

 Από τη Θεσσαλονίκη με λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ.
Πληροφορίες Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Πιερίας, Τηλ. Πρακτορείου Θεσσαλονίκης 2310
595428

 Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Πιερίας: ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Τηλ. 23510 23313, 23510 46720.

 Κ.Τ.Ε.Λ. Λιτοχώρου, Τηλ. 23520 81271.

Σιδηροδρομικώς:

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (Καθημερινά 06:00 – 23:00): 14511 
Ηχογραφημένα μηνύματα δρομολογίων: 1110 
Γραμμή παραπόνων (Καθημερινά 07:30 – 14:30): 2105270762 

 Σιδηροδρομικός Σταθμός Λάρισας. Τηλ.: 2410590161.

 Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατερίνης. Τηλ.: 23510 23709.

 Σιδηροδρομικός Σταθμός Λιτοχώρου. Τηλ.: 23520-22522



Αεροπορικώς:

 Από Αθήνα. Πληροφορίες: Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», Τηλ.: 210
3530000.

 Από  Θεσσαλονίκη.  Πληροφορίες:  Αεροδρόμιο  «Μακεδονία»,  Τηλ.  2310
985000.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΙΝΩΝ

Δρομολόγια Αναχώρησης
ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ

Αρ. Αμ/χίας Αναχώρηση Άφιξη Τύπος Αμ/χίας

51 05:56 10:23 INTERCITY

53 07:49 12:24 INTERCITY

55 10:49 15:24 INTERCITY

59 15:49 20:24 INTERCITY

61 18:49 23:24 INTERCITY

601 23:55 05:01 TAXEIA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δρομολόγια Επιστροφής
ΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αρ. Αμ/χίας Αναχώρηση Άφιξη Τύπος Αμ/χίας

50 07:18 11:57 INTERCITY

52 10:18 14:57 INTERCITY

56 14:18 19:02 INTERCITY

58 16:16 20:55 INTERCITY

60 18:18 22:57 INTERCITY

600 23:55 05:07 TAXEIA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ



Δρομολόγια Αναχώρησης
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Αμ/χίας Αναχώρηση Άφιξη Τύπος Αμ/χίας

600 05:07 06:55 TAXEIA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1590 06:46 07:36 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

1592 08:09 08:59 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

1594 09:13 10:03 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

590 10:31 11:24 AΠ

1596 11:29 12:19 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

50 11:57 12:41 INTERCITY

2590 13:38 14:28 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

52 14:57 15:41 INTERCITY

2592 15:36 16:26 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

2594 17:31 18:21 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

56 19:02 19:46 INTERCITY

2598 19:46 20:36 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

58 20:55 21:39 INTERCITY

3590 21:55 22:45 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

Δρομολόγια Επιστροφής



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αρ. Αμ/χίας Αναχώρηση Άφιξη Τύπος Αμ/χίας

51 05:13 05:56 INTERCITY

1591 05:37 06:28 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

1593 06:40 07:31 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

53 07:04 07:49 INTERCITY

1595 08:00 08:51 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

55 10:04 10:49 INTERCITY

1599 10:22 11:13 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

2591 12:58 13:49 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

2593 14:25 15:16 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

59 15:04 15:49 INTERCITY

591 16:17 17:12 AΠ

2597 17:14 18:05 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

61 18:04 18:49 INTERCITY

2599 18:37 19:28 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

3593 21:47 22:38 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΕΝΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ



ΚΤΕΛ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
Εισιτήρια 2310595428

Αποσκευές 2310595468
Διάδρομος 4

Αναχώρηση
Ημέρα

Δ/M T/T T/W Π/T Π/F Σ/S Κ/S
6:30      × ×
7:00      × 

7:15 × × × × ×  

7:45      × ×
8:15       

8:45      × ×
9:15       

9:45       ×
10:15       

10:45       ×
11:15       

11:45       ×
12:15       

12:45       ×
13:15       

13:45       ×
14:15       

14:45       ×
15:15       

15:45       ×
16:15       

16:45       

17:15       

17:45       

18:15       

18:45       

19:15       

19:45       

20:15       

20:45       

21:30       

22:30       

ΚΤΕΛ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ)
Εισιτήρια 2351046720



Αναχώρηση
Ημέρα

Δ/M T/T T/W Π/T Π/F Σ/S Κ/S
05:30      × ×
06:45       

07:55       

09:05      × ×
10:05       

12:05       

13:05       ×
14:30       

15:05       

16:05       

17:05       

18:05       

20:05       

21:35       

ΚΤΕΛ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
Εισιτήρια 2352081271

Αναχώρηση
Ημέρα

Δ/M T/T T/W Π/T Π/F Σ/S Κ/S
6:00      × ×
7:30       

8:30       

9:30      × ×
10:30       

12:30       

13:30      × ×
15:00       

15:30       

16:30       

17:30       

18:30       

20:30       

20:55      × ×

ΚΤΕΛ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)



Εισιτήρια 2351023313
                                Δρομολόγια 2351029317

Αναχώρηση
Ημέρα

Δ/M T/T T/W Π/T Π/F Σ/S Κ/S
5:15      × ×
5:40      × ×
6:30      × ×
7:00       

7:30      × ×
8:00       

8:30       ×
9:00       

9:30       ×
10:00       

10:30       ×
11:00       

11:30       ×
12:00       

12:30       ×
13:00       

13:30       ×
14:00       

14:30       ×
15:00       

15:30       

16:00       

16:30       

17:00       

17:30       

18:00       

18:30       

19:15       

19:45      × ×
20:30       

21:30      × ×

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΧΧΙ  V   ΤΘΤ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ – FAX ΚΙΝΗΤΟ – ΑΣΤΕΡΑΚΙ 

1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
2352084401-2 (κέντρο)

235209400 (κέντρο)
2352094097 (FAX)

6936878164 *7878164 (κέντρο)
6936878167 *7878167 (κέντρο)

2 ΧΧΙV ΤΘΤ/1Ο ΕΓ 2352094100 -
3 ΧΧΙV ΤΘΤ/4Ο ΕΓ 2352094040 -

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Δημόσιες Υπηρεσίες - Τράπεζες

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
1 ΟΣΕ Πλάκα Λιτοχώρου 23520 - 22522
2 ΚΤΕΛ Αγίου Νικολάου 26 23520 - 81271
3 ΔΕΗ Ειρήνης 65 – Κατερίνη 23510 - 46938
4 ΟΤΕ Ιωαννίνων 4 - Κατερίνη 2351056117
5 Ύδρευση Δημαρχείο Λιτοχώρου 23520 - 84705
6 ΕΛΤΑ Courier 28ης Οκτωβρίου 11 23520 - 82300
7 ΕΛΤΑ Αγ. Νικολάου 38 2352084222
8 Εθνική Τράπεζα Κεντρική Πλατεία Λιτοχώρου 23520 - 21331
9 Τράπεζα Πειραιώς Κεντρική Πλατεία Λιτοχώρου 23520 - 82789
10 ΙΚΑ Εργατικές Κατοικίες 23520 - 81318

Σχολεία

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
1 Βρεφονηπιακός Σταθμός - 23520 – 81289
2 1ο Νηπιαγωγείο Δημητρίου 9 23520 – 81270
3 2ο Νηπιαγωγείο Αγ. Γεωργίου 66 23520 – 82630
4 3ο Νηπιαγωγείο Δημοκρίτου 14 23520 – 84233
5 1ο Δημοτικό Σχολείο - 23520 – 81241
6 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου 64 23520 – 81045
7 3ο Δημοτικό Σχολείο Δημοκρίτου 14 23520 – 84234
8 Γυμνάσιο Δίου 29 23520 – 81230
9 Λύκειο Δίου 29 23520 – 81261
10 Κέντρο Απασχόλησης Παιδιών Ιθακήσιου Β. 2 23520 - 84715

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  

Δημόσιες Υπηρεσίες – Τράπεζες

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
1 ΟΣΕ Περίσταση Κατερίνης 23510 - 23709

2 ΚΤΕΛ Ν. Δίκα 15
23510 - 29317

FAX 23510 - 45394

3 ΔΕΗ Ειρήνης 65Α
23510 – 78371

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX

4 ΟΤΕ Ιωαννίνων 4
23510 - 56161

FAX 23510 - 33999
5 Ύδρευση (ΔΕΥΑΚ) Σβορώνου 17 23510 - 45301
6 ΕΛΤΑ Ειρήνης 9 23510 - 23444
7 Λιμεναρχείο Κατερίνης Λεώφ. Στρατού 1 23510 - 61209



8 Εθνική Τράπεζα
Ειρήνης 5 23510 - 57005

Παλαιών Πατρών 32 23510 - 45272

9 Άλφα Τράπεζα
16ης Οκτωβρίου 33 23510 - 90251

Πλατεία Ελευθερίας 4 23510 - 20337
10 Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας Εθνικής Αντιστάσεως 5 23510 - 30997

11 Τράπεζα Πειραιώς
25ης Μαρτίου 6 23516 - 00161

Πλ. Ελευθερίας 7 2351047920
12 Τράπεζα Κύπρου Ειρήνης 16 23510 - 47254
13 Τράπεζα Αττικής 19ης Μαϊου & Μ. Δίκα 23510 - 49820

                                                      

Σχολεία

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX

1
Οργανισμός Παιδικής και
Βρεφονηπιακής Μέριμνας

Πλατεία Δημαρχείου 23510 - 79695

2 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιερομόναχου Ιάσονος 23510 - 29107
3 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Θ. Ζαφειράκη Τέρμα 23510 - 32392
4 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Θ. Ζαφειράκη Τέρμα 23510 - 33470
5 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Κρέσνας 33 23510 - 35666
6 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Πλαστήρα Τέρμα 23510 - 36044
7 6ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ξάνθου 23 23510 - 32000
8 1ο Νηπιαγωγείο Ειρήνης 10 23510 - 79730
9 4ο Νηπιαγωγείο Αριστοτέλους 2 23510 - 35344
10 6ο Νηπιαγωγείο 28ης Οκτωβρίου 15 23510 - 34555
11 7ο Νηπιαγωγείο Μητροπολίτη Κύριλλου 23510 - 35978
12 8ο Νηπιαγωγείο Αγίου Χαραλάμπους 5 23510 - 39091
13 9ο Νηπιαγωγείο Λουκιανού 2 23510 - 78552
14 10ο Νηπιαγωγείο Παρ. Ν. Πλαστήρα 23510 - 79440
15 11ο Νηπιαγωγείο Φλέμινγκ 1 23510 - 78774
16 12ο Νηπιαγωγείο Ρωμανού 18 23510 - 29829
17 15ο Νηπιαγωγείο Σβορώνου 15 23510 - 79341
18 16ο Νηπιαγωγείο Χατζόγλου 15 23510 - 73846
19 17ο Νηπιαγωγείο Κιουταχείας 10 23510 - 30858
20 18ο Νηπιαγωγείο Μαραθώνος 23510 - 78824
21 1ο Δημοτικό Βασιλέως Γεωργίου Β’ 18 23510 - 23620
22 2ο Δημοτικό Κιουταχείας 23510 - 29335
23 3ο Δημοτικό Μαραθώνος 13 23510 - 45194
24 4ο Δημοτικό Αριστοτέλους 2 23510 - 23630
25 5ο Δημοτικό Φιλίππου 30 23510 - 23660
26 6ο Δημοτικό 28ης Οκτωβρίου 15 23510 - 29313
27 7ο Δημοτικό Συν. Καταφυγίου 23510 - 23842
28 8ο Δημοτικό Στρατόπεδο Ρόκκα 23510 - 24148
29 9ο Δημοτικό Λουκιανού 2 23510 - 23732
30 10ο Δημοτικό Κατερίνης και Γανόχωρας 23510 - 23904
31 11ο Δημοτικό Φλέμινγκ 1 23510 - 23004
32 12ο Δημοτικό Ρωμανού 23510 - 24683
33 13ο Δημοτικό Πλάτωνος 39 23510 - 24470
34 14ο Δημοτικό Κιλκίς 16 23510 - 25529
35 15ο Δημοτικό Σβορώνου 19 23510 - 34154
36 16ο Δημοτικό - 23510 - 35175
37 Ειδικό Δημοτικό Πάροδος Πλαστήρα 23510 - 31493
38 1ο Γυμνάσιο Κλεισούρας 48 23510 - 29082
39 2ο Γυμνάσιο Κλεισούρας 48 23510 - 29856

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX

40 3ο Γυμνάσιο
Γωνία Μιλήτου 1 & 1η Πάροδος

Μιλήτου
23510 - 29864

41 4ο Γυμνάσιο Μητροπόλεως 2 23510 - 23032
42 5ο Γυμνάσιο Ειρήνης 34 23510 - 26361
43 6ο Γυμνάσιο Εργ. Κατ. Μυλαυλάκου 23510 - 27805



44 7ο Γυμνάσιο 19ης Μαΐου 23510 - 36000
45 Εσπερινό Γυμνάσιο Ειρήνης 34 23510 - 34112
46 Μουσικό Γυμνάσιο Εθνικού Σταδίου 1 23510 - 31444
47 1ο Λύκειο Κλεισούρας 48 23510 - 23277
48 2ο Λύκειο Ηπείρου 10 23510 - 45150

49 3ο Λύκειο
Γωνία Μιλήτου 1 & 1η Πάροδος

Μιλήτου
23510 - 23400

50 4ο Λύκειο Μητροπόλεως 2 23510 - 22852
51 5ο Λύκειο Ηπείρου 10 23510 - 46177
52 Εσπερινό Λύκειο Ειρήνης 34 23510 - 25665
53 Μουσικό Λύκειο Σταδίου 1 23510 - 31444
54 Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Τ. Τερζοπούλου 150 23510 - 47206
55 1ο ΕΠΑΛ Τ. Τερζοπούλου 150 23510 - 24957
56 2ο ΕΠΑΛ Νέο Κεραμίδι 23510 - 45650
57 Εσπερινό ΕΠΑΛ Τ. Τερζοπούλου 150 23510 - 47985
58 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Νέο Κεραμίδι 23510 - 79532

                                                   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ,
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 601 00

2351028018
6972107257

Συμβεβλημένο
Φαρμακείο

2
ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ – 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Ν.ΔΙΚΑ & 19Ης ΜΑΙΟΥ ,
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 601 00

2351020544
6972008917
2351038563

Συμβεβλημένο
Φαρμακείο

3
ΖΙΩΓΑ  ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΝΑ

ΖΙΩΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51,

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 601 00

2351027865
2351028585
6973991383

Συμβεβλημένο
Φαρμακείο

4 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Μ.ΑΛEΞΑΝΔΡΟΥ 75 ,

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 601 00
2351025044
6946796656

Συμβεβλημένο
Φαρμακείο

5 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ,

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 601 0
2351028889
2351400677

Συμβεβλημένο
Φαρμακείο

6 ΤΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 33 , 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 601 00

2351030867
2351075794
6983672160

Συμβεβλημένο
Φαρμακείο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΣ ΙΑΤΡΩΝ (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 15 23510-26222 6974505454 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 8 23510-29064 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ 5 23510-74777 6974067376
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΦΑΣΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 1 23510-35835
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 23510-36451 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΖΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 23510-29734 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΛΗ 3 23510-38555 6977714899 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘ. ΒΑΡΔΑΚΑ 24 23510-30930 6948604296 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 23510-77373 6944305346 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΑΚΗ 1 23510-26200 6974802815 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 11 23510-38989 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΧΑΤΖ-ΓΙΑΧΙΑ  ΤΑΡΕΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄ 2 23510-46444 6974723304 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΡΜΟΥ 5 23510-79789 6974844337 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15 23510-25488 6976991392 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΤΣΗ 1 23510-73795 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ Χ. ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΒΕΡΩΦ 4 23510-38494 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11 2351037376
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΧΑΪΔΟΥΛΗ  ΕΛΕΝΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  8 23510-28822 6976462095
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΒΑΡΝΑΛΗ 1 23510-29908 6945370792
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΙΓΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 5 23510-29005 6944747537 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 23510-33378 6947816892 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΡΟΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15 23510-73909 6945555205 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΑΡΝΑΛΗ 5 23510-46788 6945806989
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 3 23510-21217 6977869649
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡ.

ΜΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄ 2 23510-22267 6944245382
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡ.

ΝΤΑΒΙΤΣ ΓΙΑΣΜΙΝΑ ΚΑΝΑΡΗ 5 23510-30911 697675908
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 23510-35025 6972085884
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡ.

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 2351036463
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡ.

ΣΚΛΙΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 2 23510-20955 6944757678
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡ.
ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 4 23510-78330 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ &

ΒΑΡΝΑΛΗ 2
23510-35915 6948501977 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΓΑΖΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΑΡΗ 5 23510-31003 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 10 23510-35450 6977331652 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 16 23510-22682 6977788350 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 45 23510-33203 6974041166 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
2

23510-79111 6977138194 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

1
23510-79475 6946536136 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΕΡΜΟΥ 5

&ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
23510-22420 8977717137 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11 23510-30755 6977751427 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & Δ.

ΓΟΥΝΑΡΗ 1
23510-35977 6944815179 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΚΩΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 45 23510-33567 6944445448 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΛΟΥΪΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 4 23510-47417 6972221460 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ 5 23510-31691 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 26 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 2351023800 6937439136 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 23510-77760 6977677610 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΞΑΦΕΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΝΑΛΗ 3 23510-47720 6977419261 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 23510-77883 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΔΩΝΑ ΚΡΕΣΝΑΣ 6 23510-76963 ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ
ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 9 23510-25878 6977532129 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60 23510-90233 6981164977 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 15 23510-27810 6945141480 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ &

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ  55
23510-76071

6973554951
6946734540

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 32

23510-21966 6973041934 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΕΘΑ

                                        (ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΤΣΗ 17 23520-83067 6974109004 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 48 23520-81207 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13

23520-83030 6974399029 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΕΘΑ

                                           (ΑΙΓΙΝΙΟ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2Α 23530-24274 6932355608 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ



ΧΑΡΤΕΣ

Χάρτης της πόλεως της Κατερίνης



Χάρτης της πόλεως του Λιτοχώρου


