
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Νομός Θεσσαλονίκης είναι ο μεγαλύτερος στην Μακεδονία και στη

Βόρεια Ελλάδα. Διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας και ταυτίζεται με την περιφερειακή ενότητα

Θεσσαλονίκης . Πολιούχος της πόλης είναι ο Άγιος Δημήτριος

. Ιδρύθηκε το 316/5 π.Χ. από τον Μακεδόνα στρατηγό Κάσσανδρο .

Ο πληθυσμός του πολεοδομικού συγκροτήματος υπολογίζεται σε

788.191 κατοίκους, κατά την απογραφή του 2011



Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής είναι μία από τις 74 περιφερειακές

ενότητες της Ελλάδας . Αποτελεί τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος

της Μακεδονίας και υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας .

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής συνορεύει Βόρεια - Βορειοδυτικά με

την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και ανατολικά με το Άγιο Όρος , ενώ

βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος στις υπόλοιπες διευθύνσεις. Περιλαμβάνει

γεωγραφικά την χερσόνησο της Χαλκιδικής με το χαρακτηριστικό σχήμα των τριών

χερσονήσων ('πόδια της Χαλκιδικής'), πλην του μεγαλύτερου τμήματος της

ανατολικότερης χερσονήσου του Αγίου όρους , που είναι διοικητικά ανεξάρτητη με

πρωτεύουσα τις Καρυές .

Τα Νέα Μουδανιά είναι η μεγαλύτερη πόλη της Χαλκιδικής με πληθυσμό 10.342

κατοίκους και αποτελεί το οικονομικό, εμπορικό και διοικητικό κέντρο. Δεύτερη

μεγαλύτερη πόλη είναι η Νέα Καλλικράτεια με 7.238 κατοίκους. Πρωτεύουσα της

Π.Ε. είναι ο Πολύγυρος με 6.121 κατοίκους ενώ άλλες σημαντικές κωμοπόλεις είναι

η Ορμύλια , η Ιερισσός , η Κασσάνδρεια , η Νικήτη , ο Νέος Μαρμαράς η Μεγάλη

Παναγία και η Αρναία .



Η ΠΙΕΡΙΑ

Ο νομός Πιερίας καταλαμβάνει το νότιοανατολικό τμήμα της

Μακεδονίας. Έχει έκταση 1.516 τετρ.χλμ. και πληθυσμό περίπου

130.000 κατοίκους. Πρωτεύουσα του νομού είναι η Κατερίνη.



Η ΚΑΒΑΛΑ
Ο Νομός Καβάλας είναι ένας από τους 51 καταργημένους νομούς της 
Ελλάδας. Συνορεύει με τους νομούς Σερρών στα Δυτικά, στα 
Βορειοδυτικά του με το Νομό Δράμας, στα Βορειοανατολικά με το 
Νομό Ξάνθης, ενώ προς Νότια βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος.



Η ΚΟΖΑΝΗ

Ο Νομός Κοζάνης ήταν ένας από τους 51 νομούς της Ελλάδος, ενώ

από το 2011 αποτελεί μία από τις 74 περιφερειακές ενότητες της

χώρας, Βρίσκεται στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας και

υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είχε

πληθυσμό 150.196 κατοίκων, κατά την απογραφή του 2011.


