
Νομός 
Πιερίας 



• Η Πιερία βρίςκεται ςτο νότιο 
τμιμα τθσ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ.  

• Ανατολικά υπάρχει ωσ όριο ο 
Θερμαϊκόσ Κόλποσ, ςτα δυτικά 
ο Όλυμποσ και τα Πιζρια και 
ςτα βόρεια ο ποταμόσ 
Αλιάκμονα. το νότιο μζροσ 
του νομοφ βρίςκεται ο Πθνειόσ 
ποταμόσ.  

• Πρωτεφουςά τθσ είναι θ 
Κατερίνθ.  



• Ζδρα των 12 κεϊν και των Μουςϊν. Η 
Πιερία κατοικικθκε από τθν Εποχι του 
Χαλκοφ.  

• Η ονομαςία Πιερία προζρχεται από τθν 
αρχαία φυλι και τθν αρχαία χϊρα τθσ 
Πιερίδοσ. 

• Η ςφγχρονθ άποψθ λζει ότι το όνομά του ο 
νομόσ το οφείλει ςτα Πιζρια Όρθ.  



Αξιοθέατα και 
Αρχαιολογικοί χώροι 
• τον νομό βρίςκεται ο αρχαιολογικόσ χϊροσ 

του Δίου. 

• Επίςθσ υπάρχει ο γραφικόσ παραδοςιακόσ 
οικιςμόσ του Παλιοφ Παντελειμονα. τθν 
παραλία του, βρίςκεται το διατθρθμζνο 
βενετςιάνικο κάςτρο. 

• τον Άγιο Δθμιτριο ζχει ανακαλυφκεί 
νεκροταφείο τθσ Εποχισ του Χαλκοφ.  

• τθ Λεπτοκαρυά υπάρχουν ερείπια 
παλαιοχριςτιανικισ βαςιλικισ, και ςτο 
Μακρφγιαλο ανακαλφφκθκε προϊςτορικόσ 
οικιςμόσ.  

• Νότια του Μακρφγιαλου, βρίςκονται τα 
ερείπια τθσ αρχαίασ πόλθσ Πφδνασ.  



 
 

• το νομό υπάρχουν μικρά ποτάμια και 
χείμαρροι, που ξεκινοφν από τον 
Όλυμπο και τα Πιζρια Όρθ. Ο Αίςωνασ ι 
Μαυρονζρι, ο Βαφφρασ, ο Ελικϊν, ο 
Μίτυσ, ο Λεφκοσ και ο Απίλασ. τα 
βορειανατολικά χφνεται ο Αλιάκμονας.  

• Τπάρχουν επίςθσ και άλλα ρζματα, 
όπωσ το Ρζμα Ουρλιά, με τον 
καταρράκτθ. 

• Σα κυριότερα δαςικά δζντρα είναι: οι 
οξιζσ, οι βελανιδιζσ, τα πεφκα και τα 
ζλατα. 



 
 • Σο μικοσ των ακτϊν τθσ Πιερίασ 

ξεπερνάει τα 100 χλμ.  

• Η παραλία είναι εκτεταμζνθ και δεν 
υπάρχουν φυςικά λιμάνια. 

• Κυριότερεσ παραλίεσ είναι θ Παραλία 
Πιερίασ, οι Νζοι Πόροι, θ Μεκϊνθ, θ 
Λεπτοκαρυά, ο Πλαταμϊνασ, θ κοτίνα, 
το Βαρικό, θ Γρίτςα Λιτοχϊρου, ο 
Κορινόσ και θ Κατερινόςκαλα ι 
Ολυμπιακι Ακτι. Πολλζσ από τισ 
παραλίεσ του νομοφ ζχουν πάρει και 
Γαλάηιεσ θμαίεσ. 

Παραλίες 



• Σουριςτικά αναπτυγμζνεσ είναι 
πολλζσ περιοχζσ τθσ Πιερίασ, 

τόςο το χειμϊνα (όπωσ το 

Ελατοχϊρι, που διακζτει 
Χιονοδρομικό Κζντρο), όςο και το 

καλοκαίρι οι παραλίεσ. 

• Ενδιαφζρον επίςθσ 

παρουςιάηουν ο Εκνικόσ Δρυμόσ 
του Ολφμπου και ο υδροβιότοποσ 

του Αλιάκμονα. 

 



• Η οικονομία του νομοφ βαςίηεται ςτθ 
γεωργία και ςτον τουριςμό.  

• το νομό καλλιεργοφνται δθμθτριακά, 
κτθνοτροφικά φυτά, βαμβάκι, όςπρια, 
ςταφφλια, κεράσια, ακτινίδια και 
καπνόσ.  

• Πολφ αναπτυγμζνθ είναι και θ 
κτθνοτροφία.  

• Σα πυκνά δάςθ τθσ περιοχισ 
προςφζρουν ξυλεία, για τθν καταςκευι 
επίπλων και ξυλοκάρβουνο.  

• Οι αλυκζσ Κίτρουσ κατζχουν τθν 5θ κζςθ 
ςτθν Ελλάδα. 



Η περιοχι γφρω από τον Όλυμπο κατοικικθκε απ’ τουσ αρχαίουσ 
χρόνουσ. Ζχει ανακθρυχκεί Εθνικός Δρυμός και προςτατεφεται. Πάνω 
από 1.700 είδθ φυτϊν ζχουν καταγραφεί. Σα 23 από αυτά ευδοκιμοφν 
μόνο ςτον Όλυμπο. Επίςθσ 32 είδθ κθλαςτικϊν ηουν ςτισ πλαγιζσ του 

και 105 είδθ πουλιϊν πετοφν ςτισ κορυφζσ του. 


