
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ 
ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΣΗΝ 33 Μ/Κ ΣΑΞ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΣΙΟ 2009 

 



Αξιόηιμε κύπιε-α 

Με διαηαγή ηος ΓΕΣ μεηαηίθεζηε ζε Μονάδα ηηρ πεπιοσήρ εςθύνηρ ηηρ 33 

Μ/Κ ΤΑΞ. 

Η Υπηπεζία βπίζκεηαι ηόζο ζηο πλεςπό ζαρ όζο και ζηο πλεςπό ηηρ 

οικογένειάρ και θα πποζπαθήζει να ζαρ βοηθήζει ζε κάθε ππόβλημα πος 

θα ανηιμεηωπίζεηε, καθ΄όλο ηο σπονικό διάζηημα πος θα ςπηπεηείηε ζηη 

θποςπά. 

Για ηο λόγο αςηό ενεπγοποιήθηκε και λειηοςπγεί ηο Τμήμα Μέπιμναρ 

Πποζωπικού, με ςπεύθςνη ηην Δνηπια ηος 1ος ΕΓ Τση (ΥΝ) Καηζάπη 

Θθιγένεια και βοηθό ηον Αλσία(ΠΖ) Τζελελίδη Σηέθανο, με ηοςρ οποίοςρ 

μποπείηε να επικοινωνήζεηε ζηα ηηλέθωνα 2343053104,53201, ΕΨΑΔ 

8363104,8363201, εάν επιθςμείηε , για ηην παποσή ζηοισείων ππορ εξεύπεζη 

καηοικίαρ ή οιαζδήποηε άλληρ πληποθοπίαρ πος μποπεί να ζαρ διεςκολύνει 

ζηην εγκαηάζηαζή ζαρ ζηη Φποςπά Πολςκάζηπος- Αξιούποληρ – 

Γοςμένιζζαρ. Πληποθοπίερ μποπείηε να βπείηε ζηην ιζηοζελίδα ηος 

ΓΕΣ(www.army.gr) ζηην επιλογή ΠΥΛΗ (Πληποθοπίερ Πεπιοσήρ) 

 

 

   Με εκηίμηζη 

  
Ο Διοικηηήρ ηηρ 33 Μ/Κ ΤΑΞ 

 

 



 

ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 

 

Η Σαμηαξρία έρεη ωο έκβιεκα ηεο ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν επηβαίλνληα ζην 

άινγό ηνπ, ην γλωζηό Βνπθεθάια. Η θξάζε «ΑΝΙΚΗΣΩΝ ΑΠΣΔΣΑΙ 

ΟΤΓ΄ΑΙΓΗ» δειαδή «Σνπο Αλίθεηνπο δελ ηνπο αγγίδεη νύηε ν ράξνο», πνπ 

είλαη γξακκέλε ζην έκβιεκα, είλαη απόζπαζκα από ηα επηηύκβηα 

επηγξάκκαηα ηεο Παιαηηλήο Αλζνινγίαο ηνπ Παξκελίωλα ηνπ Μαθεδόλα θαη 

αλαθέξεηαη ζην Μ.Αιέμαλδξν. Απνηειεί δε ην πηζηεύω ηωλ Αμθώλ θαη 

νπιηηώλ ηεο Σαμηαξρίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
*ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
  α. *Η Σαμρία πξνέξρεηαη από αλαδηνξγάλωζε θαη κεηνλνκαζία 
ηνπ 33 Π, ην νπνίν *ζπγθξνηήζεθε ην 1914, ζηε ΦΛΩΡΘΝΑ*, ππό ηελ XII MΠ. 
 
  β. *Πήξε κέξνο ζηελ Μηθξαζηαηηθή Εθζηξαηεία, ππαγόκελε ζηελ 
Μεξαξρία Κξήηεο, κε ηνλ ηίηιν «ύληαγκα Κπδωληώλ». Σελ 1ε Θαλ 1921 
κεηνλνκάζηεθε πάιη ζε 33 ύληαγκα Πεδηθνύ. 
   

γ. *Έιαβε κέξνο ζηνλ Ειιελν-ϊηαιηθό Πόιεκν, όπνπ έδωζε ηε 
ζπνπδαηόηεξε κάρε ην Ννέκβξηνπ ηνπ 1940, ζηε «Μπίγιηζηα», (πεξηνρή 17-18 
ρικ. αλαηνιηθά ηεο Κνξπηζάο). 
 
  δ. *Πήξε επίζεο κέξνο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο 1946 - 49 ωο 43ε 
Σαμηαξρία, κεηά ην ηέινο ηωλ νπνίωλ κεηαζηάζκεπζε *ζηελ ΜΕΘΩΝΗ ΠΘΕΡΘΑ θαη 
κεηνλνκάζζεθε ζε 33 Π.  
 
  ε. *Σνλ Θνύιην ηνπ 1963 κεηαζηάζκεπζε νξηζηηθά ζην 
Πνιύθαζηξν θαη ην 1979 αλαδηνξγαλώζεθε ζε Μ/Κ Σαμηαξρία.  
 
  ζη. *Από 1-1-2001 κεηνλνκάδεηαη  ζε 33 Μ/Κ ΣΑΞΘΑΡΥΘΑ  
«ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΔΩΝΘΩΝ». 
 
  δ. *Η ζέζε ηνπ ηξαηεγείνπ είλαη ζην ηξαηόπεδν «ΑΛΕΣΑ 
ΛΟΤΚΑ», *ζην 1ν ρικ ηεο επαξρηαθήο νδνύ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ - ΕΤΖΩΝΩΝ. 
 
 

 



 
ΥΑΡΣΗ ΦΡΟΤΡΑ  

 
ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ-ΑΞΙΟΤΠΟΛΗ-ΓΟΤΜΕΝΙΑ 

 

 

 

 

 



ΥΑΡΣΗ ΦΡΟΤΡΑ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 



 



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΑ  

ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΟΛΕΩ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 
 

 - Τν Πνιύθαζηξν, έδξα ηνπ νκώλπκνπ Γήκνπ, βξίζθεηαη ζην Ννκό Κηιθίο, 
ζε απόζηαζε πεξίπνπ 30 ρικ. δπηηθά από ηελ πόιε ηνπ Κηιθίο,   αλάκεζα ζηνλ 
Αξιό πνηακό θαη ηελ εζληθή νδό Θεζζαινλίθεο – Δπδώλωλ,  κηα από ηηο  εμόδνπο 

ηεο ρώξαο πξνο ηα Βαιθάληα.  

 - Κωκόπνιε κε 6.497 θαηνίθνπο, είλαη εκπνξηθά αλεπηπγκέλε, δηαζέηεη  
μελνδνρεία, θέληξα δηαζθέδαζεο θαη θεκίδεηαη γηα ηα παξαδνζηαθά έζηκα θαη 
δξώκελα πνπ δηαηεξνύλ δωληαλή ηελ παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ.  

  -  Από πιεπξάο ζπγθνηλωληώλ (πιένλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ) ην πιεζηέζηεξν 
Α/Γ είλαη ην Α/Γ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ζηε Θεζ/ληθε, ελώ ν πιεζηέζηεξνο Σηδ/θόο  Σηαζκόο 
είλαη ν Σ.Σ Κξεζηώλεο Κηιθίο. 

 



ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ 

ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 

 

 -  Γύξω από ην Πνιύθαζηξν βξίζθνληαη   πνιιά αμηόινγα  κέξε πνπ   
αμίδεη λα   επηζθεθζείηε     όηαλ έξζεηε ζε απηή ηελ αθξηηηθή γωληά ηεο ρώξαο καο, 
όπωο :  
 
 ►  Σα ερείπια ηοσ κάζηροσ, ζην παιηό Γπλαηθόθαζηξν. Χηίζηεθε ζηελ 
θνξπθή απόθξεκλνπ ιόθνπ από ηνλ απηνθξάηνξα Αλδξόληθν Γ’ Παιαηνιόγν 
(1328-1341), γηα λα εληζρύζεη ηε βόξεηα ακπληηθή γξακκή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ήηαλ 
ηόζν θαιά νρπξωκέλν ώζηε πίζηεπαλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα ην ππεξαζπηζηνύλ θαη 
γπλαίθεο. Γη’ απηό ηνπ δόζεθε απηό ην όλνκα. Σην εζωηεξηθό ηνπ θάζηξνπ 
αλαζθάπηνληαη ζεκέιηα δηαθόξωλ θηηξίωλ ηωλ Βπδαληηλώλ Χξόλωλ. 
 
          ♦ Η αλαζθαθή ηνπ νεκροηαθείοσ ηοσ οικιζμού ηης Πρώιμης 
Εποτής ηοσ ιδήροσ, πνπ βξηζθόηαλ ζην ιόθν ηνπ Γπλαηθόθαζηξνπ. Ελδηαθέξνλ 
πξνμελεί ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη λεθξνί βξέζεθαλ θακέλνη, πξάγκα 
αζπλήζηζην ζηα άιια καθεδνληθά λεθξνηαθεία ηεο επνρήο απηήο. Τα νζηά ήηαλ 
καδεκέλα κέζα ζε αγγεία, ακθνξείο θαη νηλνρόεο ζπλήζωο πνπ ζθεπάδνληαλ από 
ιηζνζωξνύο πνπ ζρεκάηηδαλ ηύκβν.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ► Πιάη ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ Αμηνύ δεζπόδεη ε όκνξθε Αξιούπολη, 
κε ην «Μοςσείο Φςσικήρ Ιστοπίαρ». Επίζεο εδώ αμίδεη λα επηζθεθζεί θαλείο ηελ 
εηδπιιηαθή ηνπνζεζία «Μεγάλο Ρέμα», πνπ πξνζθέξεηαη γηα ςάξεκα θαη 
δηαζθέδαζε ζηα θέληξα ηεο πεξηνρήο. Καζώο θαη ην «Φπάγμα τος Μεταλλείος» 
κε ιίκλε κήθνπο 2 ρηιηνκέηξσλ θαη βάζνπο 35 κέηξσλ.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Η Γουμένισσα είναι κηιζμένη ζηοςρ Αναηολικούρ ππόποδερ ηος 

πανέμοπθος Πάικος ζε ςτόμεηπο 250 μ. διαηηπώνηαρ ηην παπαδοζιακή ηηρ 
θςζιογνυμία. Αποηελεί κένηπο αμπελοςπγίαρ και θημίζεηαι εδώ και αιώνερ για ηα 
κπαζιά ηηρ. Η πόλη με σώποςρ γεςζιγνυζίαρ και ηην σαπακηηπιζηική Μακεδονίηικη 
απσιηεκηονική ηηρ αποηελεί μια όαζη γαλήνηρ για ηον επιζκέπηη.  

 
 ♦ Αξιόλογορ είναι και ο ηπίκλιηορ Ιεπόρ Ναόρ Αγίος Γευπγίος 

σηιζμένορ ηο 1864 με ηο μαπμάπινο ηέμπλο ηος και ηιρ θαςμάζιερ εικόνερ ηος από 
ηο 1825 και οι Ι. Μονέρ ηος Αγίος Ραθαήλ και Αγίος Νικοδήμος. 

 

  ♦ Πέπα από ηον Μοναζηηπιακό ηοςπιζμό, ηιρ γεύζειρ ηυν «δπόμυν 
ηος Κπαζιού», ηην πολιηιζηική και απσιηεκηονική ηηρ ομοπθιά, αξίζει  
 
 



 
 
 
 
 
λα επηζθεθζεί θαλείο θαη ην Λαογραθικό Μοσζείο Αλεσρά.  
 
 ♦ Αμηνπξόζεθηα είλαη ηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηεο πεξηνρήο. Γηνξηέο 
θαη παλεγύξηα ηεινύληαη κε μερσξηζηή ιακπξόηεηα ηεξώληαο έζηκα θαη 
παξαδόζεηο, ελώ άιιεο πνηθίιεο εθδειώζεηο κε παξαδνζηαθό ραξαθηήξα ή ιατθά 
γιέληηα ζπγθεληξώλνπλ ηνλ θόζκν ηεο πεξηνρήο. Σε όια απηά βέβαηα 
πξσηαγσληζηηθό ξόιν θαηέρνπλ ηα πεξίθεκα «Χάλκινα ηης Γοσμένιζζας». Η 
Γνπκέληζζα ήηαλ επίζεο θέληξν κεηαμνπξγίαο ελώ ζώδεηαη ην παιηό εξγνζηάζην 
«Χξπζαιιίο». 
 
  ► Τν Πάηθν, έλα από ηα σξαηόηεξα, γξαθηθόηεξα θαη κεγαιεηώδε βνπλά 
ηεο Ειιάδαο γνεηεύεη ηνλ θάζε επηζθέπηε κε ηα ππέξνρα δάζε ηνπ, ηηο ξεκαηηέο, 
ηα γάξγαξα λεξά ηνπ θαη ηα παλέκνξθα ρσξηά ηνπ. Η Γξίβα, ε Κάξπε, ε 
Καζηαλεξή, ηα Ληβάδηα θαη άιια αμηόινγα ρσξηά έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ηόζα 
πνιιά ζηνπο επηζθέπηεο, ζπλδπάδνληαο ην παλέκνξθν ηνπίν κε ηνπο 
νξγαλσκέλνπο ρώξνπο δαζηθήο αλαςπρήο. Τν νξνπέδην πξνζθέξεηαη γηα ζθη θαη 
ε γύξσ πεξηνρή γηα νξεηβαζία θαη πεξηπάηνπο. 
 
 ► Τν κηθξό αεξνδξόκην ηεο Νέας Καβάλας, όπνπ κπνξνύλ λα αζθεζνύλ 
νη θίινη ηνπ αεραθληηιζμού. 
 
 ► Η Κούπα κε ηα ππέξνρα ηνπία θαη ηα ππθλά δάζε ηεο, ην ηζηνξηθό Σκρά 

πνπ έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ Α’ Παγθόζκην Πόιεκν θαη θεκίδεηαη γηα ηνπο 
παλέκνξθνπο θαηαξξάθηεο ηνπ. 
 
 ► Η Ειδομένη κε ην «Καιιηηερληθό Χσξηό» πνπ ππνδέρεηαη θαιιηηέρλεο 

από θάζε γσληά ηεο Επξώπεο, είλαη κεξηθά κόλν από ηα κέξε πνπ αμίδεη λα 
επηζθεθζείηε όηαλ έξζεηε ζε απηή ηελ αθξηηηθή γσληά ηεο ρώξαο καο.  
 

 



 

ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ 

 

         την περιοχή ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ λειτουργούν τα  παρακάτω σχολεία: 

         ♦   Α΄ Νηπιαγωγείο, ΔΝΗ: Πολύκαστρο, τηλ: 23430-22370. 

        ♦   Β΄ Νηπιαγωγείο,  ΔΝΗ: Πολύκαστρο, τηλ: 23430-22730.  

        ♦  Α΄ Γημοηικό Στολείο,  ΔΝΗ: Πολύκαστρο, τηλ: 23430-22444. 

       ♦   Β΄ Γημοηικό Στολείο,  ΔΝΗ: Πολύκαστρο, τηλ: 23430-23248.  

        ♦  Γ΄ Γημοηικό Στολείο,  ΔΝΗ: Πολύκαστρο , τηλ: 23430-22857.  

        ♦  Γσμνάζιο,  ΔΝΗ: Πολύκαστρο, τηλ: 23430-22757.  

        ♦ Λύκειο, ΔΝΗ: Πολύκαστρο, τηλ: 23430-23339- 

  ♦  3ο Νηπιαγωγείο Πολσκάζηροσ,Σηλ:2343024192 
                                    -11- 

 

♦  2ος Γημοηικός Παιδικός Σηαθμός Πολσκάζηροσ- 

Σηλ:2343024860 

      ♦  1ος Γημοηικός Παιδικός Σηαθμός          Πολσκάζηροσ   

     Σηλ:2343022247 
 

 ♦  Γημοηικός Παιδικός Σηαθμός Βαθειτωρίοσ-Σηλ:23410874494 

 ♦ Γημοηικός Παιδικός Σηαθμός Πονηοηράκλειας  

Σηλ:2343092322 

 



 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

       ηην περιοτή ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ λαμβάνοσν τώρα οι ακόλοσθες κοινωνικές 

δραζηηριόηηηες:  

       ♦   Δβδομάδα παιδικού Βιβλίος 

       ♦   Παπαδοζιακό Καπναβάλι Άζππος 

       ♦   Πολιηιζηικοί ύλλογοι: 

   α. ύλλογος Πονηίων 

   β. ύλλογος Μικραζιαηών 

   γ. ύλλογος Αναηολικορωμσλιωηών 

   δ. ύλλογος αρακαηζαναίων 

         ♦ Γημοηική Βιβλιοθήκη ζηο Γημοηικό Κένηπο Πληποθόπηζηρ και 

Πολιηιζμού Πολσκάζηροσ-ΔΝΗ: Κενηρική Πλαηεία Πολσκάζηροσ –Σηλ:2343024166 

        ♦  Γημοηική Βιβλιοθήκη ζηην Αξιούπολη 

        ♦Λέζση Αξιωμαηικών Φποςπάρ Πολςκάζηπος 
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     ♦  Φιλαπμονική Πολςκάζηπος 

     ♦  Γημοηικό Ωδείο Πολςκάζηπος 

     ♦ Πολιηιζηικόρ επηέμβπηρ - Αληζμόνηηερ Παηπίδερ 

           Διάρκειας 13-15 ημερών, κινηηή εορηή μέζα ζηον επηέμβρη. Σηλέθωνο 

Πολιηιζηικού Κένηροσ Πολσκάζηροσ: 23430-24166  

     ♦    Πολςκαζηπινά  

              Διάρκειας 10 ημερών, κινηηή εορηή με βάζη ηην εορηή ηοσ Αγίοσ Πνεύμαηος. 

Σηλέθωνο Πολιηιζηικού Κένηροσ Πολσκάζηροσ: 23430-24166  

 

 



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

         ηην περιοτή ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ λαμβάνοσν τώρα οι ακόλοσθες αθληηικές 

δραζηηριόηηηες:  

          ♦  Αθληηική Ένωζη Πολσκάζηροσ 
 
              Ποδοζθαιρική Ομάδα Α (ηοπική) καηηγορία  

          ♦  Αθληηικός Όμιλος Καβαλιωηών   
                
              Ποδοζθαιρική Ομάδα Β καηηγορία  

          ♦  Αίανηας Πολσκάζηροσ           

  
              Ποδοζθαιρική Ομάδα Β καηηγορία  

          ♦  Πολσκαζηρικός Αθληηικός Όμιλος   

 
              Όμιλος Καλαθοζθαίριζης "ΜΑΚΔΓΟΝΔ"  
 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

          ηην περιοτή ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ λειηοσργούν οι παρακάηω αθληηικές 

εγκαηαζηάζεις : 

          ♦  Γήπεδο Ανηιζθαίρεζης 

          ♦  Γήπεδο Ποδοζθαίροσ 5Χ5 

          ♦  Δημοηικό Αθληηικό Σσγκρόηημα 
 
             ● Ανοιτηό (Ποδοζθαίροσ-Καλαθοζθαίριζης 
– ηίβοσ)  

        -15- 

      ● Κλειζηό με παρκέ -Σηλ. Δπικοινωνίας:23430-

23320 

 
Σηίβος -ΑΣ Ολσμπιάς 96-Σηλ 2343023461 

 
Αεραθληηικό Κένηρο Πολσκάζηροσ-Οικιζμός Ν.Καβάλα –Σηλ:2343024484 

 
 

 



 

 

 

ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ – ΟΑ- ΛΑΦ 

 

Πραηήριο Πολσκάζηροσ 

 
Ωπάπιο Λειτοςπγίαρ : Σπίτη - άββατο 08.00 π.μ - 14.30 μ.μ, απογεύματα 

Σετάπτη-Πέμπτη 18.00 - 20.30, τηλ: επικοινωνίαρ 23430-53219. 
 

ΛΑΦ Πολσκάζηροσ 
 
Λειτοςπγεί στο κέντπο τηρ πόληρ και εξςπηπετεί τα στελέση τηρ Φποςπάρ 

σύμυωνα με τα πποβλεπόμενα.  

 

ΟΑ 

 
την πεπιοσή ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ ςπάπσοςν τα παπακάτω ΟΑ: 

 

 ► Άνω ΟΑ Πολςκάστπος, Πλατεία 28ηρ Οκτωβπίος, Πολύκαστπο, 33 
διαμερίζμαηα.  

 

 ► Κάτω ΟΑ Πολςκάστπος, Κιλκίρ 52, Πολύκαστπο, 10 διαμερίζμαηα 
 

   ► ΟΑ Γοςμένισσαρ, 8  διαμερίζμαηα. 
 
 
Σηλέθωνο επικοινωνίας: 23430-53207 

 



    ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

         ►   Σηη Φποςπά Πολςκάζηπος –Αξιούποληρ –Γοςμένιζζαρ ζηιρ ομώνςμερ  

κωμοπόλειρ και ηα γειηονικά σωπιά. 

 

 ► Σε ακηίνα 80 σλμ από ηην έδπα ηηρ Ταξιαπσίαρ καηόπιν εγκπίζεωρ ηηρ 

Ταξιαπσίαρ (εθόζον πληπούνηαι ηα κπιηήπια πος καθοπίζονηαι ζηη ζσεηική Γενική 

Διαηαγή). 

 



    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑΜΟΝΗ 

     ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 

 

► 

ΑΣΡΟ ΓΝΣΗ: Ολσμπίοσ Γιός 1 - Πολύκαζηρο, ηηλ: 23430 23332, 

όνομα επικοινωνίας: Ιζαάκ Τοζοσνίδης, 24 κλίνες – διαμερίζμαηα.  

 

► 

ΒΙΔΝΝΑ ΓΝΣΗ: Θεμιζηοκλέοσς 13 - Πολύκαζηρο ηηλ: 2343022135, 

όνομα επικοινωνίας: Κσριακίδης Δσγένιος, 12 κλίνες – διαμερίζμαηα.  

 

► 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΓΝΣΗ: Θεμιζηοκλέοσς 14 - Πολύκαζηρο , ηηλ: 

2343022135, όνομα επικοινωνίας: Κσριακίδης Δσγένιος, 10 κλίνες – 

διαμερίζμαηα.  

 

► 

ΠΑΡΚ ΓΝΣΗ: Τέρμα Σηαδίοσ - Πολύκαζηρο ηηλ: 23430 22221 , όνομα 

επικοινωνίας: Χρήζηος Καρακαζίδης, 13 κλίνες – διαμερίζμαηα.  

   

   

    ► 

 

ΟΡΦΔΑ, ΓΝΣΗ: Ακοκαλίδοσ και 23ης Ιοσνίοσ -Πολύκαζηρο, 

Τηλ:2343024550, 8 κλίνες-διαμερίζμαηα. 

   

   ► 
ΒΔΡΓΙΝΑ, Πλαηεία Δσζώνων-Δύζωνοι,Τηλ 2343051445 

   

    ► 
ΥΑΡΑ, Δύζωνοι-Βόρεια είζοδος οικιζμού-Τηλ 2343051082 

 

 

 

 

 

 

 



ΝΟΗΛΔΙΑ 

   ► Τγειονομική πεπίθαλτη παπέσεηαι από ηο ΣΕΠ ηηρ Φποςπάρ και ηο 424 

ΓΝΘ ζηη Θεζ/νικη. Επίζηρ λειηοςπγεί Κένηπο Τγείαρ ζηο Πολύκαζηπο ηηλ.  23430 – 

22222, ενώ ζηο Κιλκίρ και ζηη  Γοςμένιζζα λειηοςπγεί Νοζοκομείο. 

 

 ηην πεπιοσή ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ ςπάπσοςν οι παπακάηυ ιαηποί:  

► Γιακά Δςδοξία, Μικποβιολόγορ, ΔΝΗ: Μ. Αλεξάνδπος 95 - 
Πολύκαζηπο , ηηλ: 2343024984.  

► Γκοςνηενούδηρ Ιωάννηρ, Παθολόγορ, ΔΝΗ: Αμπελοκήπυν 1 - 
Πολύκαζηπο , ηηλ: 23430 24690  

► Θεοδοζιάδηρ Ιωάννηρ, Καπδιολόγορ, ΔΝΗ: Θεπμοπςλών 4Α - 

Πολύκαζηπο , ηηλ: 23430 25480 

► Μινοβγίδηρ Ιζίδωπορ, Καπδιολόγορ, ΔΝΗ: Θεπμοπςλών 4 - 

Πολύκαζηπο, ηηλ: 23430 22224. 

► Μπαβέληρ Αναζηάζιορ, Οθθαλμίαηπορ, ΔΝΗ: Κιλκίρ & 

Θεπμοπςλών - Πολύκαζηπο , ηηλ: 23430 22350.  

► Παςλίδηρ ηέπγιορ, Πνεςμονολόγορ, ΔΝΗ: Μ. Αλεξάνδπος 56 - 
Πολύκαζηπο , ηηλ: 23430 24990  

► πςπίδος Νίκη, Παιδίαηπορ, ΔΝΗ: Πονηοηπάκλειαρ 4 - 

Πολύκαζηπο, ηηλ: 2342022300 
                             
 

 

► 
Μαςπομαηίδηρ Βαζίλειορ –Ειδικόρ Παθολόγορ –ΔΝΗ: Κιλκίρ και 

Υπ. μύπνηρ 2-Πολύκαζηπο-Σηλ:2343023300. 

► Αμαναηίδος Άννα-Υειποςπγόρ Οθθαλμίαηπορ-ΔΝΗ:Κιλκίρ και 
Θεπμοπςλών 10-Πολύκαζηπο-Σηλ:2343022700 
 

     ηην πεπιοσή ΑΞΙΟΤΠΟΛΕΩ, ςπάπσοςν οι παπακάηυ ιαηποί:  
 

     ►  
 
 

ΑΓΓΟΤΡΑ ΣΡΤΦΩΝ, ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΟ, ΔΝΗ: ΑΞΙΟΤΠΟΛΗ, ηηλ: 

23430-32164 

     ►   
 

ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ ΑΝΣΩΝΙΟ, ΠΑΙΓΙΑΣΡΟ, ΔΝΗ: ΑΞΙΟΤΠΟΛΗ, ηηλ: 

23430-31344 

     ►    
ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΒΑΛΑΜΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ, ΔΝΗ: 

ΑΞΙΟΤΠΟΛΗ, ηηλ: 23430-32660 

     ►    
 

ΠΑΛΑΓΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΟ, ΔΝΗ: ΑΞΙΟΤΠΟΛΗ, ηηλ: 23430 

32132 

     ►    
ΠΑΠΑΙΟΡΓΑΝΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ, ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΟ, ΔΝΗ: ΑΞΙΟΤΠΟΛΗ, 

ηηλ:23430-31669 
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