
 

  558866  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΕΕΝΝΟΟ  
ΤΤΑΑΓΓΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΖΖΙΙΚΚΟΟΥΥ  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΔΔΗΗΓΓΟΟΣΣ  
  

ΝΝΕΕΟΟΤΤΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΕΕΛΛΕΕΧΧΩΩΝΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 



  
 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
 
 
 
 

 
 Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 
 Σας καλωσορίζω στην έδρα του 586 Μ/Π ΤΠ, στην πόλη των Γρεβενών 
και εύχομαι ευχάριστη διαμονή για εσάς και τις οικογένειές σας. 
 Έχουμε την τύχη και την τιμή, να υπηρετούμε σε μια περιοχή με 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ένδοξο ιστορικό παρελθόν. 
  Ως Διοικητής της Μονάδας , συναισθανόμενος το βάρος της ευθύνης 
απέναντι στην υψηλή αποστολή μας και στο κάθε στέλεχος που υπηρετεί στην 
ΠΕ του 586 Μ/Π ΤΠ  και φροντίζοντας για την απρόσκοπτη αφοσίωση στο 
έργο σας, σας εφοδιάζω με τις απαραίτητες πληροφορίες για την πόλη των 
Γρεβενών  και την Υπηρεσία. Σκοπός της παρούσης ενημέρωσης, είναι η 
καλύτερη δυνατή προσαρμογή σας στην περιοχή, με πληροφορίες χρήσιμες 
για εσάς και τα μέλη των οικογενειών σας. 
  
  
              
                                                                           
                                                                                                      Με εκτίμηση 
 
 
 

-Ο- 
Διοικητής 
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ΕΜΒΛΗΜΑ 9 Μ/Π ΤΑΞ 
 

 

 
 
 
 

            ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:  Η Ταξιαρχία έχει ως έμβλημα τον πελαργό 
καθόσον το πτηνό αυτό, με την ευγένεια και την υπερηφάνεια του 
χαρακτήρα του, αντιμετωπίζει με γενναιότητα το θάνατο, όταν χρειασθεί, 
συμβολίζοντας έτσι την ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΑΙΣΘΗΜΑ 
ΕΥΘΥΝΗΣ και ΤΙΜΗΣ, αλλά και την γενναιότητα ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 
ΘΑΝΑΤΟ.  
            ΡΗΤΟ:   "Ουκ αν πριαίμην ουδενός λόγου βροτόν όστις κεναίσιν 
ελπίσιν θερμαίνεταιꞏ αλλ' ή καλώς ζην ή καλώς τεθνηκέναι τον ευγενή 
χρή’’,  που μεταφράζεται «Δεν θα έδινα ούτε μία πεντάρα για άνθρωπο 
που βαυκαλίζεται με κενές ελπίδες. Ο ευγενής χαρακτήρας πρέπει ή να 
ζει καλώς ή να πεθαίνει καλώς (ένδοξα)» και προέρχεται από τα λόγια 
του Σοφοκλή από την τραγωδία «ΑΙΑΣ». 
 

                                                                                           Σοφοκλέους, Αίας 477-480 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 586 Μ/Π  ΤΠ 
 
 

 
 
 Το 586 Μ/Π Τάγμα Πεζικού ιδρύθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 1973 ως 
586 Τάγμα Πεζικού στην πόλη των Τρικάλων. 
 Το 1978 ενεργοποιήθηκε ως Τάγμα Πεζικού και ανήκε οργανικά  στο 51ο 
Σύνταγμα Πεζικού. 
 
 Το 2001 διαλύθηκε και το 2003 επανασυγκροτήθηκε ως 586 Τάγμα 
Πεζικού –  ΚΕΝ με έδρα τα Γρεβενά και υπαγωγή στην 9 ΤΑΞ ΠΖ. 

 
 Το 2006 άλλαξε διοικητική υπαγωγή από την 9 ΤΑΞ ΠΖ στην 15 ΤΑΞ ΠΖ 
και το 2010 αναδιοργανώθηκε σε 586 Μ/Π Τάγμα Πεζικού ΚΕΝ – ΕΚΕ. 
 
 Το 2013 μετονομάστηκε σε 586 Μ/Π ΤΠ και υπάγεται διοικητικά ξανά 
στην 9 Μ/Π ΤΑΞ «ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ». 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 

 Ο Νομός Γρεβενών ήταν ένας από τους τέσσερις νομούς 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Έγινε ξεχωριστός νομός το 1964, με 
αναγκαστικό νόμο ο οποίος συστάθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1964 με το υπ' 
αριθμ. 4398 Νομοθετικό Διάταγμα "Περί Ιδρύσεως Νομών Πειραιώς και 
Γρεβενών και άλλων τινών διατάξεων", έπειτα από την απόσπαση της 
επαρχίας των Γρεβενών από το Νομό Κοζάνης, καθώς και του Δήμου 
Δεσκάτης και των Κοινοτήτων Δασοχωρίου και Παρασκευής από το Νομό 
Λάρισας. Σήμερα αποτελεί την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.  

                                                                                            

 

 

 Πρωτεύουσα της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας και μοναδική πόλη 
είναι η ομώνυμη πόλη (Γρεβενά). Άλλες σημαντικές κωμοπόλεις και χωριά 
είναι η Δεσκάτη, το Καρπερό, ο Άγιος Γεώργιος Γρεβενών, το Κηπουρειό, 
η Αβδέλλα, το Δοτσικό, η Σαμαρίνα και ο Ταξιάρχης (ο οποίος έδωσε το 
όνομα του και σε σήραγγα της Εγνατίας Οδού). 

 Συνορεύει με την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων στα δυτικά, με 
την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στα βορειοδυτικά, με 
την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στα βόρεια, με την Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας στα νοτιοανατολικά και με την Περιφερειακή Ενότητα 
Τρικάλων στα νότια. 

 Ο πληθυσμός του νομού Γρεβενών ήταν 37.947 κάτοικοι σύμφωνα με 
την απογραφή του 2001 και η απόσταση από την πρωτεύουσα της Ελλάδος, 
την Αθήνα είναι 400 χιλιόμετρα ενώ από την Θεσσαλονίκη είναι 163 
χιλιόμετρα. Ήταν ο πιο αραιοκατοικημένος νομός της Ελλάδας κατά την 
δεκαετία του '90. Τα τελευταία χρόνια ο νομός έχει αναπτυχθεί κυρίως με 
την Εγνατία Οδό, η οποία διασχίζει το μεγαλύτερο μέρος του νομού, ενώ 
αντίστοιχα στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας της περιοχής θα συμβάλλει 
και η υπό κατασκευή Κεντρική Οδός, η οποία θα συνδέει την βόρεια Ελλάδα 
με την κεντρική Ελλάδα. 
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 Το Χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας δημιουργήθηκε το 1975 από μια 
ομάδα ανθρώπων που συνέστησαν τον Χιονοδρομικό Ορειβατικό Σύλλογο, με 
όραμα την ίδρυση του Χιονοδρομικού. Ο πρώτος συρόμενος αναβατήρας 
μήκους 1.060 μ. που τοποθετήθηκε στο διάσελο Βασιλίτσας - Γομάρας, σε 
υψόμετρο 1.788-2.060, λειτουργεί μέχρι σήμερα μεταφέροντας 800 
χιονοδρόμους την ώρα. Το 1991 οι υποδομές του παραχωρήθηκαν στη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού και το χιονοδρομικό μετονομάστηκε σε Εθνικό 
Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας. Δύο χρόνια μετά κατασκευάστηκαν δύο 
εναέριοι αναβάτες : ένας τριθέσιος, μήκους 991 μ., σε υψόμετρο 1.642-1.825 
και ένας διθέσιος , μήκους 845 μ., σε υψόμετρο 1.792-2.110, (με δυνατότητα 
μεταφοράς 1.800 χιονοδρόμων την ώρα ο καθένας), καθώς και ένας 
συρόμενος μήκους 300 μ. Η ανάπτυξη των υποδομών συνεχίστηκε και το 
2000 προστέθηκαν δύο συρόμενοι αναβάτες: ο Μιγδάνης , μήκους 800μ., σε 
υψόμετρο 1.810-2.034 και η Τυμβαία μήκους 980 μ., σε υψόμετρο 1.774-
2.040, όπως επίσης και ένας για αρχάριους στη θέση Μπαλντούμα. 
Αναλλοίωτη παραμένει η απαράμιλλη φυσική ομορφιά που κυκλώνει το 
χιονοδρομικό, αφού όλες οι παρεμβάσεις έγιναν με γνώμονα την προστασία 
του περιβάλλοντος. Από τα πλεονεκτήματα του κέντρου είναι η μεγάλη 
διάρκεια του χιονιού που κρατάει από τον Νοέμβριο μέχρι την άνοιξη, καθώς 
και η μεγάλη ποικιλία στις πίστες. 

  Το σήμα του χιονοδρομικού είναι εμπνευσμένο από το μαμούθ με 
τους τεράστιους χαυλιόδοντες, το οποίο έζησε στην περιοχή πριν εκατομμύρια 
χρόνια. 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

 Παραμένει άγνωστη η ακριβής χρονολογία ίδρυσης της πόλης των 
Γρεβενών και η πορεία της στο πέρασμα των αιώνων. Η περιοχή των 
Γρεβενών, και κυρίως η έκταση σε μικρές αποστάσεις από την κοίτη του 
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ποταμού Αλιάκμονα που τη διασχίζει είχαν κατοικηθεί ήδη κατά τη νεολιθική 
εποχή. 

  

 Γενικά, από την αρχαιότητα τα Γρεβενά αποτελούσαν πέρασμα φιλικών 
και εχθρικών στρατευμάτων από την Κάτω Μακεδονία και την Ορεστίδα προς 
Ήπειρο και Θεσσαλία. Το γεγονός αυτό είχε σαν συνέπεια συνεχείς 
καταστροφές, με αποτέλεσμα για ολόκληρους αιώνες να χαθούν τα ίχνη ακόμα 
και του ονόματος της πόλης. 

 Κατά την πρώτη περίοδο της ρωμαιοκρατίας η Δυτική Μακεδονία 
αποτέλεσε παραμεθόρια περιοχή. Οι επιδρομές φύλων από το βορρά ήταν 
συνεχείς και οι Ρωμαίοι είχαν μεγάλη ανάγκη από μισθοφόρους οπλίτες. Στις 
λεγεώνες του κατετάγησαν αρκετοί ορεσίβιοι κάτοικοι της περιοχής Γρεβενών, 
φτωχοί και τότε, όπως και σήμερα. Αυτοί μετακινούμενοι μαζί με τις οικογένειές 
τους προς τη βόρεια Βαλκανική επί σειρά ετών έγιναν με την πάροδο του 
χρόνοι δίγλωσσοι, καθώς ήταν υποχρεωμένοι να εκμάθουν και τη λατινική. 
Βέβαια η γλώσσα δεν ήταν η ακριβής λατινική αλλά άλλη απλούστερη με 
πλήθος ελληνικών λέξεων. Από αυτούς τους εκλατινισθέντες λεγεωνάριους 
προήλθαν οι Βλάχοι και η βλάχικη γλώσσα. 

  

 Η περιοχή των Γρεβενών κατελήφθη από τους Τούρκους περί το 1385. 
Επειδή οι κάτοικοι προέβαλαν αντίσταση, οι κατακτητές προκάλεσαν πολλές 
καταστροφές. Η αντίσταση των κατοίκων, ιδίως των ορεσίβιων Βλάχων 
παρατάθηκε ως το 1840, οπότε και υποτάχθηκαν εξασφαλίζοντας κάποια 
προνόμια. Ωστόσο, ακόμα και μετά την υποταγή η γρεβενιώτικη Πίνδος 
παρέμεινε ελεύθερη και την εξουσίαζαν οι κλέφτες. Μεγάλοι κλέφτες που 
έδρασαν στην περιοχή ήταν οι Βέργος, Δούκας, Μεϊντάνης, Ζήδρος, 
Μάνταλος, Τότσκας, Ζιάκας, Πρίφτης, Μίσιος. Με βάση ιστορικές αναφορές, 
φαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας τα Γρεβενά αποτελούσαν 
εμπορικό και συγκοινωνιακό κόμβο. 

 Ο 18ος αιώνας υπήρξε ο αιώνας των επιδρομών Αλβανών ληστών, οι 
οποίοι άρπαζαν, βίαζαν και κατέστρεφαν. Τέλος στις αλβανικές επιδρομές 
έθεσε η τοποθέτηση στο πασαλίκι της Ηπείρου του Αλή πασά (1788). Αυτός 
επέκτεινε την κυριαρχία του στα Γρεβενά το 1807, οπότε πολλά χωριά έγιναν 
τσιφλίκια μπέηδων στην υπηρεσία του Αλή. 

 Στην ελληνική επανάσταση έλαβαν μέρος και Γρεβενιώτες. Μαρτυρείται 
η παρουσία του Απόστολου Κυρίμη στην επανάσταση της Χαλκιδικής, του 
Καραμήτσιου στην επανάσταση του Ολύμπου, Ζιακαίων στην επανάσταση της 
Νάουσας. Μετά την κατάπνιξη των επαναστατικών κινήσεων στη Μακεδονία, 
ομάδα Γρεβενιωτών κινήθηκε προς νότο και έλαβε μέρος σε πολλές μάχες. 
Αναφέρεται ιδιαίτερα η παρουσία Γρεβενιωτών στο πολιορκημένο Μεσολόγγι 
και ο θάνατος πολλών κατά την έξοδο. Ο Γιαννούλας Ζιάκας έδρασε κατά τον 
αγώνα στην επαρχία των Γρεβενών, ενώ ο αδερφός του Θεόδωρος τόσο σε 



7 

αυτήν όσο και στη Θεσσαλία και τον Όλυμπο. Αυτός πρωτοστάτησε και στην 
επανάσταση του 1854 και υπήρξε πρωταγωνιστής και στην επανάσταση του 
1878. 

 Η κατάσταση στην περιοχή επιδεινώθηκε με την επικράτηση των 
Νεότουρκων. Οι αγριότητες και οι δολοφονίες εντάθηκαν. Μεταξύ των 
θυμάτων υπήρξε και ο μητροπολίτης Αιμιλιανός (1911), το όνομα του οποίου 
φέρει η κεντρική πλατεία της πόλης των Γρεβενών. Τελικά, η απελευθέρωση 
των Γρεβενών από τους Τούρκους πραγματοποιήθηκε την 13η Οκτωβρίου 
1912. 

 Κατά τη Γερμανική κατοχή, η περιοχή των Γρεβενών δοκιμάστηκε, λόγω 
της επιθυμίας των Ιταλών να ιδρύσουν το «Πριγκιπάτο της Πίνδου». Ωστόσο, 
υπήρξε μεγάλη εστία αντίστασης των δυνάμεων του ΕΛΑΣ. Ακόμα όμως και 
μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τα Γερμανικά στρατεύματα, η 
περιοχή των Γρεβενών υπέστη περισσότερα δεινά κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο, 
καθώς το ορεινό του εδάφους προσφερόταν την οργάνωση και διεξαγωγή 
στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 

Κέντρο και αφετηρία της συγκοινωνίας με το εσωτερικό του Νομού και 
τις άλλες περιοχές της Χώρας, είναι η πρωτεύουσα του Νομού, τα Γρεβενά. 
 Το επιβατικό κοινό εξυπηρετείται από αστικές συγκοινωνίες για τη μετακίνηση 
προς οικισμούς και κωμοπόλεις που απέχουν μέχρι 10 χλμ από τα Γρεβενά  
και υπεραστικές των ΚΤΕΛ του Νομού, με  δρομολόγια προς Αθήνα, τις 
ημέρες Δευτέρα  - Πέμπτη – Παρασκευή – Κυριακή και καθημερινά για 
Θεσσαλονίκη ,  μέσω Εγνατίας σε 2 ώρες ,επίσης καθημερινά δρομολόγια  
προς Λάρισα, Ιωάννινα, Φλώρινα, Καστοριά, Πτολεμαϊδα. 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Περιφέρεια  Δυτ. Μακεδονίας   2462353333 
Δήμος Γρεβενων     2462350869 
ΚΕΠ       2462350000 
Αστυνομία      2462087894 
Γενικό  Νοσοκομείο Γρεβενων   2462350100 
ΕΚΑΒ 166,      2462350271 
Πυροσβεστική Υπηρεσία   2462023450 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΛΓΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ» 
 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ :       2462028045 
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ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   
  
 Στοιχεία σχετικά με την Α’θμια και Β’θμια εκπαίδευση (Πίνακες 
Σχολείων, τηλ. επικοι-νωνίας), μπορείτε να αναζητήσετε αντίστοιχα, στις 
παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
 
www.dipe.gresch.gr 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

1.  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

2.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 
   Το πανεπιστήμιο  στεγάζεται στη Μυρσίνα Γρεβενών, σε υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις οι οποίες εγκαινιάστηκαν το 2010. Τα κτίρια είναι τοποθετημένα 
σε ένα χώρο 120 στρεμμάτων. Συνδέονται μεταξύ τους με οπτική ίνα και έχουν 
πλήρη εξοπλισμό δικτύωσης και ελέγχου των παραμέτρων λειτουργίας του 
κτιρίου (τα κτίρια ελέγχονται από κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή). 
Ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός των κτιρίων είναι άριστος. 
   Όλες οι αίθουσες έχουν πλήρη μικροφωνική – ηχητική εγκατάσταση, 
εξοπλισμό προβολής, μηχανήματα αναπαραγωγής βίντεο. Τα εργαστήρια 
πέρα από τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας διαθέτουν πλήρη 
ηλεκτρολογική – ηλεκτρονική εγκατάσταση και εγκατάσταση δικτύωσης. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 

ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

             

 

ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ 
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ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ 

 
 
 
 
ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ 
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤΕΓΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 

Στα Γρεβενά  υπάρχουν εγκαταστάσεις ΣΟΑ, στην οδό Παλαιολόγου , στο 
κέντρο των Γρεβενών , με δυνατότητα εγκατάστασης οχτω  οικογενειών, σε 
διαμερίσματα των δύο – τριών δωματίων, με αυτόνομη κεντρική θέρμανση. Τηλ. 
Επικοινωνίας σχετικά με στέγαση στα ΣΟΑ, 2462028045 – ΕΣΩΤ.114 – 4Ο Γρ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
            
Στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Γρεβενών, εντός του χώρου του Στρδου  

κέντρο της πόλης, μπορούν να σιτίζονται καθημερινά τα στελέχη και οι οικογένειές 
τους. Υπάρχει η  δυνατότητα επιλογής συσσιτίου  καθώς και ψητά της ώρας, κατόπιν 
παραγγελίας. Για δείπνο λειτουργεί μόνο το κυλικείο της Λέσχης, με προετοιμασία 
ψητών της ώρας. Δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως, να 
προετοιμαστεί γεύμα σε πακέτο, για όσους δεν επιθυμούν να γευματίσουν στην 
αίθουσα της Λέσχης. Τηλ επικοινωνίας 2462028045 – εσωτ.125 
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Για τις καθημερινές αγορές λειτουργεί το Στρατιωτικό Πρατήριο, που βρίσκεται μέσα 
στο Στρατόπεδο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ στην πόλη της Κοζάνης . Διαθέτει είδη 
παντοπωλείου σε μεγάλη ποικιλία, καθώς και στρατιωτικά είδη (ενδυμασίας, 
υπόδησης, διακριτικά κλπ.). Λειτουργεί καθημερινά, εκτός Δευτέρας και Κυριακής, 
από τις 07:30 ως τις 14:30, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ενώ 
Τετάρτη και Παρασκευή και από τις 17:30 ως τις 20:00.  

 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
     

 

 
 

        
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 Ζιώγας Σωτήριος Λέοντος Σοφού 7 24620-84766 Καρδιολόγος 

2 Γεν. Νομαρχ. 
Γρεβενών  

Μεγάλου 
Αλεξάνδρου  24620-28856 Νοσοκομείο 

3 Γούλια Όλγα Λέοντος Σοφού 7 24620-25551 Οφθαλμίατρος 
4 Παππάς Κων/νος 13 Οκτωβρίου  12 24620-83883 Οφθαλμίατρος 
5 Παπαξάνθης Θεόδωρος Λ.Σοφού 7 24620-87490 Παθολόγος 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :  Για τους Ιατρούς που αναγράφονται με έντονη γραφή (bold), δεν έχει 
οριστικοποιηθεί η συνέχιση ή μη της σύμβασής τους. Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στο 4ο ΕΓ/9 Μ/Π ΤΑΞ   (τηλ. ΕΨΑΔ: 811-1166 ΟΤΕ: 24610-61166. 
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