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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΚΤΗ 

 
 
 
 
 
 Αξιότιμε κύριε / κυρία συνάδελφε, 

  

 Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης της 33 Μ/Κ ΤΑΞ. 

 

 Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και στο πλευρό της οικογένειάς σας 

και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ' όλο το 

χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στη Φρουρά. 

 

 Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί το Τμήμα Μέριμνας Προσωπικού, με 

το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2343053104 (ΕΨΑΔ: 8363104) εάν 

επιθυμείτε , για την παροχή στοιχείων προς εξεύρεση κατοικίας ή οποιασδήποτε άλλης 

πληροφορίας που μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας στη Φρουρά 

Πολυκάστρου. 

 

 

                                                                              Με εκτίμηση  

                                                                 Ο Διοικητής της 33 Μ/Κ ΤΑΞ 
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ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ 

 

  

 

 

 

 

 

 Η Ταξιαρχία έχει ως έμβλημα της τον Μέγα Αλέξανδρο επιβαίνοντα στο άλογό του, το 
γνωστό Βουκεφάλα. Η φράση «ΑΝΙΚΗΤΩΝ ΑΠΤΕΤΑΙ ΟΥΔ ΆΙΔΗΣ» δηλαδή «Τους Ανίκητους 
δεν τους αγγίζει ούτε ο χάρος», που είναι γραμμένη στο έμβλημα, είναι απόσπασμα από τα 
επιτύμβια επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας του Παρμενίωνα του Μακεδόνα και 
αναφέρεται στο Μ. Αλέξανδρο. Αποτελεί δε το πιστεύω των Αξκών και οπλιτών της 
Ταξιαρχίας. 

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 α. Η Ταξιαρχία προέρχεται από αναδιοργάνωση και μετονομασία του 33 ΣΠ, το 
οποίο συγκροτήθηκε το 1914, στη Φλώρινα, υπό την XII ΜΠ. 

 β. Πήρε μέρος στην Μικρασιατική Εκστρατεία, υπαγόμενη στην Μεραρχία Κρήτης, 
με τον τίτλο «Σύνταγμα Κυδωνιών». Την 1η Ιαν 1921 μετονομάστηκε πάλι σε 33 Σύνταγμα 
Πεζικού. 

 γ. Έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, όπου έδωσε τη σπουδαιότερη μάχη το 
Νοέμβριου του 1940, στην «Μπίγλιστα», (περιοχή 17-18 χλμ. ανατολικά της Κορυτσάς). 

 δ. Πήρε επίσης μέρος και στις επιχειρήσεις 1946 - 49 ως 43η Ταξιαρχία, μετά το 
τέλος των οποίων μεταστάθμευσε στην Μεθώνη Πιερίας και μετονομάσθηκε σε 33 ΣΠ. 

 ε. Τον Ιούλιο του 1963 μεταστάθμευσε οριστικά στο Πολύκαστρο και το 1979 
αναδιοργανώθηκε σε Μ/Κ Ταξιαρχία. 

 στ. Από 1-1-2001 μετονομάζεται σε 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ». 

 ζ. Η θέση του Στρατηγείου είναι στο Στρατόπεδο «ΑΛΕΣΤΑ ΛΟΥΚΑ», στο 1ο  χλμ 
της επαρχιακής οδού Πολυκάστρου – Ευζώνων.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

 
    Η παλιά ονομασία του Πολυκάστρου ήταν Καρασούλι ή Μαυροσούλι, που 
σημαίνει μαύρη πηγή. Το όνομα αυτό προερχόταν από τον παραπόταμο του Αξιού 
που είχε μαύρα νερά. Το Καρασούλι κατά την διάρκεια του Α΄ παγκοσμίου 
πολέμου γνώρισε πρωτοφανή διακίνηση στρατού και πολεμοφοδίων για αυτό τον 
λόγο δεχόταν τακτικές αεροπορικές επιθέσεις. 
 

   Το 1924 χτίστηκε ο νέος συνοικισμός , στον οποίο εγκαταστάθηκαν οι 

πρόσφυγες. Η κοινότητα Καρασουλίου μετονομάστηκε σε κοινότητα Πολυκάστρου 

με βασιλικό διάταγμα στις 19-7-1928. Η νέα ονομασία οφείλεται στα πολλά κάστρα 

και οχυρώματα που είχαν οι σύμμαχοι κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολύ 

αργότερα, το 1986, μετονομάζεται σε Δήμο Πολυκάστρου μετά από την συνένωση 

διάφορων οικισμών. 

 Το Πολύκαστρο, έδρα του Δήμου Παιονίας, βρίσκεται στο Νομό Κιλκίς, σε 
απόσταση περίπου 30 χλμ. δυτικά από την πόλη του Κιλκίς, ανάμεσα στον Αξιό 
ποταμό και την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, μια από τις εξόδους της 
χώρας προς τα Βαλκάνια. 

 Κωμόπολη με 7.064 κατοίκους, είναι εμπορικά ανεπτυγμένη, διαθέτει 
ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης και φημίζεται για τα παραδοσιακά έθιμα και 
δρώμενα που διατηρούν ζωντανή την παράδοση και την ιστορία της.
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

 Γύρω από το Πολύκαστρο βρίσκονται πολλά αξιόλογα μέρη που αξίζει να 
επισκεφθείτε όταν έρθετε σε αυτή την ακριτική γωνιά της χώρας μας, όπως : 

 Τα ερείπια του κάστρου, στο παλιό Γυναικόκαστρο. Χτίστηκε στην κορυφή 
απόκρημνου λόφου από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Γ Παλαιολόγο (1328-1341), 
για να ενισχύσει τη βόρεια αμυντική γραμμή της Θεσσαλονίκης. Ήταν τόσο καλά 
οχυρωμένο ώστε πίστευαν ότι θα μπορούσαν να το υπερασπιστούν και γυναίκες. 
Γι’ αυτό του δόθηκε αυτό το όνομα. Στο εσωτερικό του κάστρου ανασκάπτονται 
θεμέλια διαφόρων κτιρίων των Βυζαντινών Χρόνων. 

 Η ανασκαφή του νεκροταφείου του οικισμού της Πρώιμης Εποχής του 
Σιδήρου, που βρισκόταν στο λόφο του Γυναικόκαστρου. Ενδιαφέρον προξενεί το 
γεγονός ότι οι περισσότεροι νεκροί βρέθηκαν καμένοι, πράγμα ασυνήθιστο στα 
άλλα μακεδονικά νεκροταφεία της εποχής αυτής. Τα οστά ήταν μαζεμένα μέσα σε 
αγγεία, αμφορείς και οινοχόες συνήθως που σκεπάζονταν από λιθοσωρούς που 
σχημάτιζαν τύμβο. 

 

 Πλάι στην κοίτη του ποταμού Αξιού δεσπόζει η όμορφη Αξιούπολη, με το 
«Μουσείο Φυσικής Ιστορίας». Επίσης εδώ αξίζει να επισκεφθεί κανείς την 
ειδυλλιακή τοποθεσία «Μεγάλο Ρέμα», που προσφέρεται για ψάρεμα και 
διασκέδαση στα κέντρα της περιοχής. Καθώς και το «Φράγμα του Μεταλλείου» με 
λίμνη μήκους 2 χιλιομέτρων και βάθους 35 μέτρων. ηξηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη
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 Η Γουμένισσα είναι κτισμένη στους Ανατολικούς πρόποδες του 
πανέμορφου Πάικου σε υψόμετρο 250 μ. διατηρώντας την παραδοσιακή της 
φυσιογνωμία. Αποτελεί κέντρο αμπελουργίας και φημίζεται εδώ και αιώνες για τα 
κρασιά της. Η πόλη με χώρους γευσιγνωσίας και την χαρακτηριστική Μακεδονίτικη 
αρχιτεκτονική της αποτελεί μια όαση γαλήνης για τον επισκέπτη.

 

 Αξιόλογος είναι και 
ο τρίκλιτος Ιερός Ναός 
Αγίου Γεωργίου χτισμένος 
το 1864 με το μαρμάρινο 
τέμπλο του και τις 
θαυμάσιες εικόνες του από 
το 1825 και οι Ι. Μονές του 
Αγίου Ραφαήλ και Αγίου 
Νικοδήμου. 

 Πέρα από τον 
Μοναστηριακό τουρισμό, 
τις γεύσεις των «Δρόμων 
του Κρασιού», την 
πολιτιστική και 
αρχιτεκτονική της ομορφιά, 
αξίζει να επισκεφθεί κανείς 

και το Λαογραφικό Μουσείο Αλευρά. 

 Αξιοπρόσεκτα είναι τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής. Γιορτές και 
πανηγύρια τελούνται με ξεχωριστή λαμπρότητα τηρώντας έθιμα και παραδόσεις, ενώ 
άλλες ποικίλες εκδηλώσεις με παραδοσιακό χαρακτήρα ή λαϊκά γλέντια 
συγκεντρώνουν τον κόσμο της περιοχής. Σε όλα αυτά βέβαια πρωταγωνιστικό ρόλο 
κατέχουν τα περίφημα «Χάλκινα της Γουμένισσας». Η Γουμένισσα ήταν επίσης 
κέντρο μεταξουργίας ενώ σώζεται το παλιό εργοστάσιο «Χρυσαλλίς». 
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 Το Πάικο, ένα από τα ωραιότερα, γραφικότερα και μεγαλειώδη βουνά της 
Ελλάδας γοητεύει τον κάθε επισκέπτη με τα υπέροχα δάση του, τις ρεματιές, τα 
γάργαρα νερά του και τα πανέμορφα χωριά του. Η Γρίβα, η Κάρπη, η Καστανερή, τα 
Λιβάδια και άλλα αξιόλογα χωριά έχουν να προσφέρουν τόσα πολλά στους 
επισκέπτες, συνδυάζοντας το πανέμορφο τοπίο με τους οργανωμένους χώρους 
δασικής αναψυχής. Το οροπέδιο προσφέρεται για σκι και η γύρω περιοχή για 
ορειβασία και περιπάτους. 

 Η Κούπα με τα υπέροχα τοπία και τα πυκνά δάση της, το ιστορικό Σκρά που 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και φημίζεται για τους 
πανέμορφους καταρράκτες του. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

 Στο Πολύκαστρο λειτουργεί Πολιτιστικό κέντρο στο κτήριο του οποίου 
στεγάζονται οι παρακάτω δομές: 
 
 α. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυκάστρου. Διεύθυνση: Κεντρική πλατεία 
Πολυκάστρου, Παλιολόγου 3 Τηλ: 2343024166 email: dpolibro@yahoo.gr. 
 
 β. Φιλαρμονική Δήμου Πολυκάστρου. Διεύθυνση: Κεντρική πλατεία 
Πολυκάστρου, Παλιολόγου 3 Τηλ: 2343020353. 
 
 γ. Δημοτικό Ωδείο. Διεύθυνση: Κεντρική πλατεία Πολυκάστρου, Παλιολόγου 
3 Τηλ: 2343020353. 
 
 Στην περιοχή λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες κοινωνικές δραστηριότητες: 
 
 α. Πολυκαστρινά διάρκειας 10 ημερών, κινητή εορτή με βάση την εορτή του 
Αγίου Πνεύματος. 
 
 β. Παραδοσιακό Καρναβάλι Άσπρου. 
 
 Δραστηριοποιούνται οι παρακάτω Πολιτιστικοί Σύλλογοι: 
 
 α. Σύλλογος Ποντίων. 
 
 β. Σύλλογος Μικρασιατών.  
 
 γ. Σύλλογος Ανατολικορωμυλιωτών. 
 
 δ. Σύλλογος Σαρακατσαναίων. 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 
 Στην περιοχή δραστηριοποιούνται οι ακόλουθ οι αθλητικοί σύλλογοι: 
 
 α. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. 
 
 β. Πολυκαστρινός Αθλητικός Όμιλος.

mailto:dpolibro@yahoo.gr
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 γ. Αθλητικός Όμιλος "ΕΥΑΘΛΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ". 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 Στην περιοχή ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ λειτουργούν οι παρακάτω αθλητικές 
εγκαταστάσεις : 
 
 α. Γήπεδο Αντισφαίρισης. 
 
 β. Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5. 
 
 γ. Δημοτικό Αθλητικό Συγκρότημα: 
 
  1. Ανοιχτό (Ποδοσφαίρου-Καλαθοσφαίρισης-Στίβου). 
 
  2. Κλειστό με παρκέ -Τηλ. Επικοινωνίας:23430- 23320. 
 
 Περισσότερες πληροφορίες για τον Δήμο Παιονίας θα βρείτε στη διεύθυνση 
http://paionia.gov.gr/.

http://paionia.gov.gr/
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ - ΛΑΦ 
 

 Πρατήριο Πολυκάστρου 
 
 Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 – 15:00, Σάββατο 09:00-
14:00, απογεύματα Τρίτη και Πέμπτη 18:00 – 20:30, τηλ: επικοινωνίας 23430-20356. 
 
 ΛΑΦ Πολυκάστρου 
 
 Λειτουργεί στο κέντρο της πόλης και εξυπηρετεί τα στελέχη της Φρουράς 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τηλ. επικοινωνίας 2343020355. 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
 Τα εμπορικά καταστήματα του Πολυκάστρου είναι ανοιχτά σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του Εμπορικού Συλλόγου κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 – 14:30 
και τα απογεύματα της Δευτέρας – Τετάρτης – Παρασκευής από 18:00 – 21:00. 
 

ΣΤΕΓΑΣΗ 
 
 Γενικά 
 
 Οι υπάρχουσες κατοικίες για μίσθωση στην περιοχή είναι ικανές σε πλήθος 
για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του συνόλου σχεδόν των στελεχών. Επίσης 
υπάρχει η δυνατότητα διαμονής των στελεχών σε πόλεις – κωμοπόλεις πλησίον της 
πολεως του Πολυκάστρου εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της Γενικής Διαταγής με 
ταυτότητα Φ.440/45/27321/Σ.6096/6 Δεκ 2001/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/ΓΜΠ. 
 
 Η εύρεση κατοικίας μπορεί να γίνει είτε: 
 
 α. Από τις τηρούμενες καταστάσεις στο 1ο ΕΓ της Ταξιαρχίας. 
 
 β. Από μεσιτικά γραφεία. 
 
 γ. Από αγγελίες σε τοπικές εφημερίδες. 
 
 ΣΟΑ – ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ 
 
 Στην περιοχή ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ υπάρχουν τα παρακάτω ΣΟΑ: 
 
 α. Άνω ΣΟΑ Πολυκάστρου, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Πολύκαστρο, 12 
διαμερίσματα. 
 
 β. Άνω ΣΟΜΥ Πολυκάστρου, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Πολύκαστρο, 11 
διαμερίσματα. 
 
 γ. Άνω ΣΟΕΠΟΠ Πολυκάστρου, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Πολύκαστρο, 10 
διαμερίσματα. 
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 δ. Κάτω ΣΟΑ Πολυκάστρου, Κιλκίς 52, Πολύκαστρο, 9 διαμερίσματα. 
 
 ε. ΣΟΑ Γουμένισσας, 8 διαμερίσματα. 
 
 στ. 3 Ξενώνες (1 Ανωτάτων Αξκών– 1 Ανωτέρων Αξκών– 1 Κατωτέρων 
Αξκών – Υπξκών) Κιλκίς 52, Πολύκαστρο. 
 
 ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
 
 Υγειονομική περίθαλψη παρέχεται από το ΣΤΕΠ της Φρουράς, το οποίο 
εκτελεί και ηλεκτρονική συνταγογράφηση καθώς και το 424 ΓΣΝΕ στη Θεσσαλονίκη. 
 
 Επίσης λειτουργεί Κέντρο Υγείας στο Πολύκαστρο τηλ. 23433 - 50000, ενώ 
στο Κιλκίς και στη Γουμένισσα λειτουργεί Νοσοκομείο. 
 
    Τους γιατρούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Πολυκάστρου 
μπορείτε να τους βρείτε στον ιστότοπο http://www.fskilkis.gr/odigos/62-chrisimes-
plirofories/562-iatroi-n-kilkis.

http://www.fskilkis.gr/odigos/62-chrisimes-plirofories/562-iatroi-n-kilkis
http://www.fskilkis.gr/odigos/62-chrisimes-plirofories/562-iatroi-n-kilkis
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 
 
 Στην περιοχή ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ λειτουργούν τα παρακάτω σχολεία: 
 
 α. 1ο Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου, τηλ: 23430-22370. 
 
 β. 2ο Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου, τηλ: 23430-22730. 
 
 γ. 3ο Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου,Τηλ:23430-24192. 
 
 δ. 4ο Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου, Τηλ:23430-33022. 
 
 δ. 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου, τηλ: 23430-22444. 
 
 ε. 2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου, τηλ: 23430-23248. 
 
 στ. 3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου , τηλ: 23430-22857. 
 
 ζ. Γυμνάσιο Πολυκάστρου, τηλ: 23430-22757. 
 
 η. Λύκειο Πολυκάστρου, τηλ: 23430-23339 
 
 θ. ΕΠΑΛ Αξιούπολης, τηλ: 23430-31659. 
 
 ι. 1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πολυκάστρου Τηλ:23430-22242. 
 
   ια.    2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πολυκάστρου Τηλ:23430-24860. 
 
 Αναλυτικά τα σχολεία που λειτουργούν στον Δήμο Παιονίας θα τα βρείτε 
διαδικτυακά στις παρακάτω διευθύνσεις: 
 
 α. Νηπιαγωγεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
   https://www.dipe-kilkis.gr/σχολεία/νηπιαγωγεία/νηπιαγωγεία-δήμος-παιονίας   

 
 β. Δημοτικά σχολεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
  https://www.dipe-kilkis.gr/σχολεία/δημοτικά/δημοτικά-σχολεία-δήμος-παιονίας     

 
 γ. Γυμνάσια στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
  https://dide.kil.sch.gr/index.php/schoolsmenu/gymsubmenu   

 
 δ. Γενικά Λύκεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
  https://dide.kil.sch.gr/index.php/schoolsmenu/genlykeia  

 
 ε. ΕΠΑΛ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
  https://dide.kil.sch.gr/index.php/schoolsmenu/epal-epas 

https://www.dipe-kilkis.gr/σχολεία/νηπιαγωγεία/νηπιαγωγεία-δήμος-παιονίας
https://www.dipe-kilkis.gr/σχολεία/δημοτικά/δημοτικά-σχολεία-δήμος-παιονίας
https://dide.kil.sch.gr/index.php/schoolsmenu/gymsubmenu
https://dide.kil.sch.gr/index.php/schoolsmenu/genlykeia
https://dide.kil.sch.gr/index.php/schoolsmenu/epal-epas
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ΟΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
   Θεσσαλονίκη – Πολύκαστρο: Η σύνδεση  Θεσσαλονίκης - 
Πολυκάστρου, γίνεται οδικά ακολουθώντας τον αυτοκινητόδροµο Ε 86 
(Θεσσαλονίκης-Έδεσσας), και στρίβοντας στην έξοδο προς Πολύκαστρο/Ευζώνους 
(αυτοκινητόδροµος Ε 75) . Προχωρήστε 32 km , στη συνέχεια ακολουθήστε την 
έξοδο προς Πολύκαστρο/Κιλκίς και στρίψτε αμέσως μετά αριστερά προς 
Πολύκαστρο. Χιλιοµετρική απόσταση 67 km και διάρκεια περίπου σαράντα πέντε 
(45) λεπτά. 
  
   Αθήνα – Πολύκαστρο: Η σύνδεση Αθήνα - Πολύκαστρο γίνεται οδικά 
ακολουθώντας τον αυτοκινητόδροµο  Ε 75 ( Νέα Εθνική οδός Αθηνών – 
Θεσσαλονίκης) και στρίβοντας προς Ευζώνους μετά τα διόδια Μαλγάρων. 
Προχωρήστε 50 km και στη συνέχεια ακολουθήστε την έξοδο προς 
Πολύκαστρο/Κιλκίς και στρίψτε αμέσως μετά αριστερά προς Πολύκαστρο. 
Χιλιοµετρική απόσταση 529 km και διάρκεια περίπου πέντε (5) ώρες και είκοσι (20) 
λεπτά. 
 
   Αλεξανδρούπολη – Πολύκαστρο: Η σύνδεση Αλεξανδρούπολης - 
Πολυκάστρου γίνεται οδικά ακολουθώντας  την Εγνατία Οδό και παίρνοντας μετά το 
Δερβένι την έξοδο για A2/E90 προς Αθήνα. Στη συνέχεια πάρτε την έξοδο 22 προς 
Θεσσαλονίκη, συνεχίστε στην οδό Ε 89/Θεσσαλονίκης -Έδεσσας και στρίψτε στην 
έξοδο προς Πολύκαστρο/Ευζώνους (αυτοκινητόδροµος Ε 75) . Προχωρήστε 32 km 
και στη συνέχεια ακολουθήστε την έξοδο προς Πολύκαστρο/Κιλκίς και στρίψτε 
αμέσως μετά αριστερά προς Πολύκαστρο. Χιλιοµετρική  απόσταση  350 km  και  
διάρκεια περίπου τέσσερις (4) ώρες.     
 
   Ιωάννινα - Πολύκαστρο: Η σύνδεση Ιωάννινα - Πολύκαστρο γίνεται 
οδικά ακολουθώντας  την Εγνατία Οδό προς Θεσσαλονίκη και στρίβοντας προς 
Ευζώνους μετά τα διόδια Μαλγάρων. Προχωρήστε 50 km και στη συνέχεια 
ακολουθήστε την έξοδο προς Πολύκαστρο/Κιλκίς και στρίψτε αμέσως μετά αριστερά 
προς Πολύκαστρο. Χιλιοµετρική απόσταση 288 km και διάρκεια περίπου τρεις (3) 
ώρες.  
  
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  
 
ΚΤΕΛ Πολυκάστρου   23430-22315 
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης  2310- 595411-412  
ΚΤΕΛ Αθηνών    210- 5150025  
ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης 25510-26479  
ΚΤΕΛ Ιωαννίνων    26510- 25014  
 
Από πλευράς συγκοινωνιών (πλέον του οδικού δικτύου) το πλησιέστερο Α/Δ είναι το 
Α/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο πλησιέστερος Σιδ/κός Σταθμός είναι ο Σ.Σ 
Κρηστώνης Κιλκίς.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
 1. Σχηματισμού  
 
  α. ΤΚ 33 Μ/Κ ΤΑΞ    : 2343053100 
   WIND    : *7878179, 3100 
  β. mail/33 Μ/Κ ΤΑΞ  : 33mktax@gmail.com 
  γ. Φρουραρχείο  : 23430-53392 
 
Άμεση ανάγκη 
 

Άμεση Δράση 100 

Πυροσβεστική 199 

ΕΚΑΒ 166 

Δασική υπηρεσία 191 

 
Χρήσιμα Τηλέφωνα Πολυκάστρου 
 

Α.Τ Πολυκάστρου 2343023333 

Α.Τ. Αξιούπολης 2343031444 

Α.Τ. Ευζώνων 2343051214 

Α.Τ Γουμένισσας 2343041231 

Π.Υ Γουμένισσας 2343043000 

Δήμος Παιονίας 2343350100 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. (Ύδρευση) 2343022210 

Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου 2343350000 

 
 


