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 Αγαπητέ Κύριε
    
    
    

            Ο Ο Ο Ο ∆ιοικητής και ∆ιοικητής και ∆ιοικητής και ∆ιοικητής και 
Υπαξιωµατικών, Υπαξιωµατικών, Υπαξιωµατικών, Υπαξιωµατικών, σας καλωσορίζουµε στησας καλωσορίζουµε στησας καλωσορίζουµε στησας καλωσορίζουµε στη
Τρικάλων και σας Τρικάλων και σας Τρικάλων και σας Τρικάλων και σας 
εποικοδοµητική εποικοδοµητική εποικοδοµητική εποικοδοµητική     διαµονή .διαµονή .διαµονή .διαµονή .
    
    

 

    
    
    
 
 

            
            

 

                                           

Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε 

∆ιοικητής και ∆ιοικητής και ∆ιοικητής και ∆ιοικητής και το προσωπικό της Σχολής Μονίµων το προσωπικό της Σχολής Μονίµων το προσωπικό της Σχολής Μονίµων το προσωπικό της Σχολής Μονίµων 
σας καλωσορίζουµε στησας καλωσορίζουµε στησας καλωσορίζουµε στησας καλωσορίζουµε στη    φιλόξενη πόλη των φιλόξενη πόλη των φιλόξενη πόλη των φιλόξενη πόλη των 

Τρικάλων και σας Τρικάλων και σας Τρικάλων και σας Τρικάλων και σας ευχόµαστεευχόµαστεευχόµαστεευχόµαστε        να έχετε µια ευχάριστη να έχετε µια ευχάριστη να έχετε µια ευχάριστη να έχετε µια ευχάριστη 
διαµονή .διαµονή .διαµονή .διαµονή .    

 

           Ο  ∆ιοικητής
       ΣΜΥ
                                             

                    ∆ηµήτριος∆ηµήτριος∆ηµήτριος∆ηµήτριος
                            ΤαξίαρχοςΤαξίαρχοςΤαξίαρχοςΤαξίαρχος

    

   

το προσωπικό της Σχολής Μονίµων το προσωπικό της Σχολής Μονίµων το προσωπικό της Σχολής Μονίµων το προσωπικό της Σχολής Μονίµων 
φιλόξενη πόλη των φιλόξενη πόλη των φιλόξενη πόλη των φιλόξενη πόλη των 

να έχετε µια ευχάριστη να έχετε µια ευχάριστη να έχετε µια ευχάριστη να έχετε µια ευχάριστη και και και και 

∆ιοικητής της 
ΣΜΥ 

                                                

∆ηµήτριος∆ηµήτριος∆ηµήτριος∆ηµήτριος    ΤσιπίδηςΤσιπίδηςΤσιπίδηςΤσιπίδης    
ΤαξίαρχοςΤαξίαρχοςΤαξίαρχοςΤαξίαρχος    





 
 
 

Ιστορία   
Της   Σχολής   Μονίµων  Υπαξιωµατικών 

 
 Tο «Προπαρασκευαστικό Υπαξιωµατικών Σχολείον» είναι πρόδροµος της 
σηµερινής Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών. 
  
 Ιδρύθηκε σύµφωνα µε το νόµο AΡOZ της 9ης Απριλίου 1884 στην Κέρκυρα, 
µε σκοπό «Την Στρατιωτική Εκπαίδευση νέων εφιεµένων να ασπασθώσιν το 
Στρατιωτικό στάδιο». Η φοίτηση ήταν 2ετής και οι αποφοιτήσαντες ονοµάζονταν  
Λοχίες. Το σχολείο αυτό καταργήθηκε µετά από πέντε (5) χρόνια µε τον νόµο 
ΑΨΞΣΤ΄ της 18ης Απριλίου 1889. 
 
 Με Προεδρικό ∆ιάταγµα της 13ης  Σεπτεµβρίου 1925 εξουσιοδοτήθηκε το 
Υπουργείο Στρατιωτικών να ιδρύσει Σχολεία Μονίµων Τεχνιτών και Υπαξιωµατικών 
διαφόρων κατηγοριών. 
 
 Ακολούθησε Π.∆. της 30ης  ∆εκεµβρίου 1925 µε το οποίο ιδρύθηκαν δύο 
«Στρατιωτικά Οικοτροφεία Τεχνιτών» στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ένα 
«Στρατιωτικό Οικοτροφείο Υπαξιωµατικών» στην Κεφαλληνία. Στο διάταγµα 
αναφερόταν σαφώς ότι σκοπός των ήταν η µόρφωση των αναγκαιούντων στο 
Στράτευµα µονίµων τεχνιτών και µονίµων Υπαξιωµατικών. Ο όρος «Οικοτροφεία» 
καθιερώθηκε επειδή αρχικά προβλεπόταν να εισαχθούν σε αυτά ορφανοί νέοι από 
τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Ως ηµεροµηνία έναρξης των µαθηµάτων 
καθορίσθηκε η 1η Μαρτίου 1926. 
 

Με Π.∆. της 17ης  Φεβ 1926 ορίσθηκε νέα έδρα του «Οικοτροφείου 
Υπαξιωµατικών» η Κέρκυρα. 

 
 Με το Π.∆. της 19ης  Ιουλ 1926 το Στρατιωτικό Οικοτροφείο Υπαξιωµατικών 
ονοµάσθηκε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωµατικών». Με το ίδιο ∆ιάταγµα 
καθορίσθηκε ότι η Σχολή Υπαξιωµατικών αποτελεί ∆ιοικητικά και Οικονοµικά 
ανεξάρτητη αρχή υπό το Υπουργείο Στρατιωτικών. 
 
 Γίνονται δεκτοί νέοι 14-17 ετών. 
 
 Η φοίτηση ήταν 5ετής, αλλά µπορούσε να περιορισθεί µέχρι τα  3 έτη ανάλογα 
µε τα προσόντα των εισαγοµένων. 
 
 Μετά την αποφοίτησή τους αναλαµβάνουν υποχρεωτική υπηρεσία στο Στρατό 
έξι (6) ετών. 
 
 Στις 2 Οκτωβρίου 1926 κυρώθηκε ο Οργανισµός της Προπαρασκευαστικής 
Σχολής Υπαξιωµατικών που αναθεωρήθηκε µε το νόµο 5125 της 10ης  Ιουλίου 1931. 
 
 



 
 
 
 
 
 Η Σχολή διέκοψε τη λειτουργία της µε το νόµο 5820 της 27ης  Σεπτεµβρίου 
1933. 
 
 Το 1949 ανασυστάθηκε η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωµατικών και µε 
το νόµο 1891, της 28ης Ιουλίου 1951, µετονοµάσθηκε σε Σχολή Μονίµων 
Υπαξιωµατικών ενώ έγιναν και ορισµένες τροποποιήσεις στον οργανισµό του 1933. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στον παραπάνω νόµο αναγράφεται λανθασµένα ότι η σχολή 
είχε ιδρυθεί το 1931 (πρόκειται για παρερµηνεία του νόµου 5820). 
 
 Επισηµαίνεται ότι, ο νόµος 1891, του 1951, αναφέρει περί «επανασυστάσεως» 
της Προπαρασκευαστικής Σχολής Υπαξιωµατικών και «µετονοµασίας» της σε Σχολή 
Μονίµων Υπαξιωµατικών. 
 
Στην   ιστοσελίδα της ΣΜΥ, www.smy.gr  υπάρχουν  όλες οι  πληροφορίες  για  την 
ιστορία της ΣΜΥ. 
 



 

 

          Η Σχολή κατά
υποχρεώσεις των στελεχών
 
Ωράριο Εργασίας   
 
          Η Σχολή, ως Παραγωγικό
χρόνο χωρίς καµία διαφορ
ωραρίου. 
 
Στολές      
 
        1. Λόγω των πολλαπλών
διοργανώνει η Σχολή και
ραφή όλων των προβλεπόµενων
αναλόγως της προέλευ
«5» ,  «6» , «7»,  «8», 
          
        2. Για τον παραπάνω
να µεριµνούν για την
συνεργεία ραφής είτε µέσω
οποίους η Σχολή συνεργάζεται

Θέµατα  Στέγασης  Φ
 
 ΣΟΑ 
 
Στην Φρουρά ΤΡΙΚΑΛΩΝ
       

1.   ΣΟΑ ΑΜ1, ∆ιεύθυνση
επικοινωνίας:  2431023950
 

2.   ΣΟΑ ΑΜ2, ∆ιεύθυνση
το καθένα. 
 

3.   ΣΟΜΥ ΑΜ2, ∆ιεύθυνση
τ.µ το καθένα.  
 
Ξενώνες  Στο  Ακίνητο της
 

1. Ένα ∆ίκλινο για Ανωτάτους
 
       2.  ∆ύο  ∆ίκλινα  
κοινή  τουαλέτα και λουτρό

 
 
¨ 

Λειτουργία  
Σχολής   Μονίµων  Υπαξιωµατικών 

 
Σχολή κατά καιρούς έχει εκδώσει διαταγές που

στελεχών, οι σπουδαιότερες εκ των οποίων είναι

ως Παραγωγικό Σχολείο, τηρεί το ωράριο 07:00
καµία διαφοροποίηση µε την εφαρµογή του θ

των πολλαπλών κοινωνικών εκδηλώσεων και
η Σχολή και συµµετέχει το σύνολο των Στελεχών
των προβλεπόµενων στολών του Στρατιωτικού

ευσης και του βαθµού του  (υπ’ αριθ. «1», «2», «
, «9», «10») 

τον παραπάνω λόγω, άπαντα τα νεοτοποθετούµενα Στελέχη
µεριµνούν για την ραφή των προβλεπόµενων στολών

ραφής είτε µέσω των επίσηµων προµηθευτών του
Σχολή συνεργάζεται για την ραφή των στολών των Σπουδαστών

 
Φρουράς  Τρικάλων 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ υπάρχουν τα παρακάτω ΣΟΑ - ΣΟΜΥ

∆ιεύθυνση:  Ηρώων Αλβανικού Μετώπου
2431023950 – 51  εσωτ. 202. 

∆ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 107, 4 διαµερίσµατα

, ∆ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 107, 4 διαµερίσµατα

κίνητο της  Λέσχης  Αξιωµατικών Τρικάλων

ινο για Ανωτάτους. 

 µε 2 µονά κρεβάτια  για λοιπό  Στρατιωτικό
και λουτρό. 

διαταγές που αφορούν στις 
οποίων είναι οι ακόλουθες: 

ωράριο 07:00 – 15:00 όλο το 
εφαρµογή του θερινού ή χειµερινού 

και τελετών τις οποίες 
Στελεχών της, απαιτείται η 
Στρατιωτικού Προσωπικού 
αριθ. «1», «2», «3»,  «4», 

νεοτοποθετούµενα  Στελέχη οφείλουν 
προβλεπόµενων στολών είτε σε ιδιωτικά 

προµηθευτών του ΕΚΕΜΣ µε τους 
στολών των Σπουδαστών. 

ΣΟΜΥ:  

Αλβανικού Μετώπου 56 - 58, τηλ 

διαµερίσµατα µε 51,54 τ.µ 

διαµερίσµατα µε 51,54  

ρικάλων 

Στρατιωτικό προσωπικό µε 



 

 
 
 
Ενοικιαζόµενα   ∆ωµάτια
 
Σχετικές πληροφορίες στο
της  Σ.Μ.Υ.  στο  τηλ: 2431023950
  

            Προσφορές 
 
Κατά διαστήµατα υπάρχουν
προς τα στελέχη της Φρουράς
Στρατιωτικού Προσωπικού

 
            Βρεφονηπιακός Σταθµός
 

              
            Στρατιωτικό  Μουσείο

          
Λέσχη  Αξιωµατικών 

 

 

 
Στην
σκοπό
ψυχαγωγίας
καθώς
για δεξιώσεις
οργάνωση
(τηλ

 
 

 

Στην
την λειτουργία
Τρικάλων
δυναµικότητας
βρίσκεται
1 Σεπ
έως
συµµετοχής
(Στρατιωτικό
Φρουρά
Επιπλέον

 
Στην
Μουσείο
µε δύο
και η
τηλ

ωµάτια - Σπίτια 

πληροφορίες στο ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
ηλ: 2431023950-1 εσωτερικό 141. 

διαστήµατα υπάρχουν προσφορές – εκπτώσεις από τις τοπικές
στελέχη της Φρουράς. Σχετικές πληροφορίες στο Τµήµα

Προσωπικού στο  τηλ:  2431023950-1 εσωτ. :141.

ταθµός Τρικάλων 

ουσείο 

ξιωµατικών  Φρουράς  Τρικάλων 

 
Στην φρουρά του Νοµού Τρικάλων λειτουργεί
σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών
ψυχαγωγίας του προσωπικού και των οικογενειών
καθώς  και  την διάθεση της,  µετά από έγκριση
για δεξιώσεις γάµους, αρραβώνες, βαπτίσεις
οργάνωση διαφόρων καλλιτεχνικών
(τηλ.: 2431027354). 

Στην Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών, από
την λειτουργία του ο Βρεφονηπιακός Σταθµός
Τρικάλων. Ο Σταθµός είναι κατηγορίας Παιδικού
δυναµικότητας ενός νηπιακού τµήµατος 25 νηπίων
βρίσκεται στην οδό Βασίλη Τσιτσάνη 48 και
1 Σεπ κάθε έτους έως 31 Ιουλ του επόµενου
έως Παρασκευή, από 06:45Ω έως 15:15
συµµετοχής στο Σταθµό έχουν τα παιδιά εργαζοµένων
(Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό), που
Φρουρά Τρικάλων, ανεξαρτήτως της φρουράς
Επιπλέον  πληροφορίες για τον ΒΝΣ στο τηλ

Στην Φρουρά του Νοµού Τρικάλων λειτουργεί
Μουσείο Τρικάλων  εντός της Σχολής από το
µε δύο θεµατικές ενότητες. Η 1η είναι αφιερωµένη
και η 2η στην Ιστορία της Σχολής.  Σχετικές
τηλ.: 2431073542.    

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

από τις τοπικές επιχειρήσεις 
πληροφορίες στο Τµήµα Μέριµνας 

141. 

Τρικάλων λειτουργεί Λέσχη µε 
αναγκών διατροφής και 

και των οικογενειών τους, 
µετά από έγκριση του Α∆ΦΤ  

αρραβώνες βαπτίσεις, καθώς και την 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.           

Υπαξιωµατικών από 01 Σεπ 17, ξεκίνησε 
Βρεφονηπιακός Σταθµός Στρατού Ξηράς 

κατηγορίας Παιδικού Σταθµού, 
τµήµατος 25 νηπίων. Ο Σταθµός 
Τσιτσάνη 48 και λειτουργεί από 

του επόµενου έτους, ∆ευτέρα 
Ω έως 15:15Ω. ∆ικαίωµα 
τα παιδιά εργαζοµένων στο ΣΞ 

Προσωπικό), που διαµένουν στην 
φρουράς που υπηρετούν. 

ΒΝΣ στο τηλ.: 2431029759.  

Τρικάλων λειτουργεί το Στρατιωτικό        
Σχολής από το ∆εκέµβριο 2016, 

είναι αφιερωµένη στο 5ο ΣΠ 
Σχετικές πληροφορίες στο 



 

 
 

Θέµατα 
 
ΚΑΑΥ 
 
Η Φρουρά Τρικάλων δεν
Φρουράς εξυπηρετείται από
οποία παρέχουν βασικές
Ο παραθερισµός στα ΚΑΑΥ
διαθέτει πενήντα (50) ανεξάρτητα
Κοντέινερ τα οποία κατανέµονται
οικογενειακή κατάσταση
διαταγές. Υπάρχει δυνατότητα
140 x.λ.µ. από την πόλη
 
Στρατιωτικά Πρατήρια
 
Η Φρουρά Τρικάλων δεν
το προσωπικό της Φρουράς
Λάρισα. Το ωράριο λειτουργίας
από 08:00-13:15 τις πρωινές
Σάββατο. Τα απογεύµατα
Την ∆ευτέρα το στρατιωτικό
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Κ.Α.Α.Υ. –  Πρατηρίων  Φρουράς  Τρικάλων

Τρικάλων δεν διαθέτει Κ.Α.Α.Υ.. Για παραθερισµό το
εξυπηρετείται από τα  Κ.Α.Α.Υ.  Καραβόµυλου στην Ζ Ε

παρέχουν βασικές διευκολύνσεις στο Στρατιωτικό και Πολιτικό
παραθερισµός στα ΚΑΑΥ ξεκινάει τέλη Μαίου και λήγει στα τέλη

πενήντα (50) ανεξάρτητα οικήµατα (πέτρινα και ξύλινα
οποία κατανέµονται µε βάση το βαθµό, την αρχαιότητα
κατάσταση κάθε στελέχους ή Μ.Υ., σύµφωνα µε

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης µε Ι.Χ. και βρίσκονται
από την πόλη των Τρικάλων. Τηλ. ΚΑΑΥ Καραβόµυλου

Πρατήρια 

Τρικάλων δεν διαθέτει Στρατιωτικό Πρατήριο. Για το συγκεκριµένο
προσωπικό της Φρουράς εξυπηρετείται από το Στρατιωτικό

ωράριο λειτουργίας του στρατιωτικού πρατηρίου της
τις πρωινές ώρες τις καθηµερινές και από

απογεύµατα λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέµπτη από
το στρατιωτικό πρατήριο είναι κλειστό πρωί - απόγευµα

 

ρικάλων 

παραθερισµό το προσωπικό της 
στην Ζ.Ε. του Κ.Ε.ΥΠ. τα 

Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό. 
λήγει στα τέλη Σεπτεµβρίου,  
και ξύλινα) και  δέκα (10) 

βαθµό την αρχαιότητα και την 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
και βρίσκονται σε απόσταση 
Καραβόµυλου 2238042252. 

Πρατήριο Για το συγκεκριµένο θέµα 
Στρατιωτικό Πρατήριο στη 

πρατηρίου της Λάρισας είναι 
και από 08:00 - 14:15  το 
Πέµπτη από 18:00 - 20:45.  

απόγευµα. 



 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

 

 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
  Η΄ ΤΜΗΜΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) 

Τηλεφωνικό  Κέντρο  (ΚΕΠΙΚ) 2431023950 
2431023951 

 
- 

FAX Σχολής 2431074233 - 
∆ιοικητής  Σχολής 2431073428 120 
Υποδιοικητής   Σχολής  2431074233 130 
∆ιεύθυνση  Σπουδών 2431074231 127 
∆ιεύθυνση  Προσωπικού & 
∆ιοικητικής  Μέριµνας 

2431074232 177 

Γραφείο  Επιχειρήσεων – 
Ασφαλείας 

 
- 

123 
129 

Γραφείο  ∆ηµοσίων  Σχέσεων – 
Εθιµοτυπίας 

 
2431073542 

178 
1182 

Γραφείο  Έρευνας  Πληροφορικής  
- 

170 
 

Τµήµα  Προγραµµατισµού – 
Ελέγχου  Εκπαιδεύσεως 

 
- 

203  

Τµήµα  Εισαγωγικών  Εξετάσεων 
– Μελετών 

 
- 

 
167 

Τµήµα  Προµηθειών  151 
Τµήµα  Πολιτικού  Προσωπικού  148 
1ο Τάγµα  Σπουδαστών - 155 
2ο Τάγµα  Σπουδαστών - 214 
Λόχος ∆ιοικήσεως - 169 
ΒΝΣ  Τρικάλων 2431029759 - 
ΛΑΦ  Τρικάλων 2431027354 - 

 
Ιστοσελίδες Νοµού Τρικάλων και ΣΜΥ 
 
►      Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών:                                   www.smy.gr 
     
►      Ηλεκτρονικός Εµπορικός Οδηγός Ν. Τρικάλων:            2431.gr 
 
        
 



∆ήµος  Τρικάλων 
 
 Ο ∆ήµος Τρικκαίων είναι δήµος της περιφέρειας Θεσσαλίας µε έδρα τα 
Τρίκαλα. Η συνολική έκταση του ∆ήµου είναι 608.48 τ.χλµ. και ο πληθυσµός του 
81.355 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2011. 
 
 Η σηµερινή µορφή του δήµου προέκυψε, µε το πρόγραµµα Καλλικράτης, 
από την επέκταση του αρχικού δήµου Τρικκαίων µε την συνένωση των 
προϋπαρχόντων δήµων Παληοκάστρου, Εστιαιώτιδος, Καλλιδένδρου, Μεγάλων 
Καλυβίων,  Φαλωρείας,  Παραληθαίων και Κόζιακα. 
 
 Εδώ γεννήθηκε και έδρασε ο περίφηµος γιατρός της αρχαιότητας, 
Ασκληπιός. Το γραφικό ποτάµι Ληθαίος που είναι παραπόταµος του Πηνειού και 
σύµφωνα µε τη µυθολογία ήταν ο γιός της Λήθης, διασχίζει τα Τρίκαλα δίνοντας 
µια µαγευτική νότα. Πολλές είναι οι γέφυρες που ενώνουν τις δύο όχθες του 
ποταµού µε πιο όµορφη την κεντρική, που κατασκευάστηκε το 1886 στη Γαλλία. 
  
Αξιοθέατα 
 

  Το Φρούριο: Σήµα κατατεθέν για την πόλη, το Φρούριο 
που ανάγεται στην εποχή του Ιουνστιανού και σε αυτό βρίσκεται το ρολόι της 
πόλης, ένα υπαίθριο θέατρο καθώς και καφέ – εστιατόριο. 
 

  Το Ασκληπιείο: Στο κέντρο των Τρικάλων βρίσκονται τα 
ερείπια του περίφηµου Ασκληπιείου της αρχαίας Τρίκκης.    
 

 Το Βαρούσι: Κάτω από το Φρούριο βρίσκεται ‘’το 
Βαρούσι’’,  η Μεσαιωνική  συνοικία της πόλης, µε εξαιρετικό αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον. 
 

   Κουρσούµ Τζαµί : Στη νότια είσοδο της πόλης βρίσκεται 
το Κουρσούµ Τζαµί, έργο του εξισλαµιθέντος  Αρχιτέκτονα Σινάν – πασά. 
 
 



 Μουσείο Τσιτσάνη: Έχει τέσσερις αίθουσες µε πλούσιο 
υλικό µε τη βιογραφία του Τσιτσάνη και µε εξαιρετικά σπάνια ντοκουµέντα της 
ζωής του και φωτογραφίες. Ωράριο λειτουργίας: 09:00-15:00 ∆ιεύθυνση Παλιές 
Φυλακές Τρικάλων στο Κέντρο της πόλης. 
  

 Μετέωρα: Σύµπλεγµα από τεράστιους σκοτεινόχρωµους 
βράχους από ψαµµίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαµπάκα, κοντά στα 
πρώτα υψώµατα της Πίνδου και των Χασίων. Τα µοναστήρια των Μετεώρων, που 
είναι χτισµένα στις κορυφές κάποιων από τους βράχους, είναι σήµερα το δεύτερο 
πλέον σηµαντικό µοναστικό συγκρότηµα στην Ελλάδα, ύστερα από το Άγιο Όρος. 
Από τα τριάντα που υπήρξαν ιστορικά, σήµερα λειτουργούν µόνον επτά, τα οποία, 
από το 1988, περιλαµβάνονται στον κατάλογο µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς 
της UNESCO. Σήµερα έξι µονές είναι επισκέψιµες και συγκεκριµένα: 

• Η ανδρική µονή του Αγίου Νικολάου του Άσµενος ή Μονή Αγίου Νικολάου 
Αναπαυσά. 
• Η Ιερά Μονή Ρουσάνου ή Αρσάνη. 
• Η ανδρική µονή της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος, γνωστή και ως «Μεγάλο 
Μετέωρο», επί του υψηλότερου βράχου. 
• Η µονή των Αγίων Πάντων ή Ιερά Μονή Βαρλαάµ. 
• Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος (Μετεώρων). 
• Η γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου (Μετεώρων). 

 
 
 



 

  

 
Θέµατα 

Αθλητικών  Εγκαταστάσεων  και  ∆ραστηριοτήτων   
 στο Νοµό Τρικάλων 

 
Αθλητικές  Εγκαταστάσεις 

 
Στην περιοχή Τρικάλων λειτουργούν οι παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις: 
  
1. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Τρικάλων µε κλειστό γυµναστήριο (τηλ. 
24310-20754), κλειστό κολυµβητήριο, ανοιχτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης (2), 
ανοιχτό γήπεδο πετοσφαίρισης, ανοιχτό γήπεδο αντισφαίρισης, έκταση: 1500τµ, 
χωρητικότητας: 800 ατόµων, έτος κατασκευής 1980, ∆νση: 4ο x.λ.µ. Τρικάλων - 
Καλαµπάκας , Τηλ: 2431025446.  
 
2. Εθνικό Στάδιο Τρικάλων µε γήπεδο διεξαγωγής επίσηµων 
ποδοσφαιρικών αγώνων, χωρητικότητας: 15.000 ατόµων, ανοιχτός στίβος, 
βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου (πίσω από το εθνικό στάδιο Τρικάλων), ∆νση: 
Κατσιµήδου 30 - Τρίκαλα, Τηλ: 24310-24235. 
 
3. Αθλητικό ∆ηµοτικό Κέντρο του Πάρκου Αγίου Γεωργίου, µε 
διάδροµο (µε ταρτάν) 950µ., γήπεδο ποδοσφαίρου, ανοιχτή πισίνα, ανοιχτά 
γήπεδα αντισφαίρισης (2), ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης.Tηλ 2431024235. 
 

Αθλητικές  ∆ραστηριότητες 
 
1. Σύλλογος Πεζοπορίας Ορειβασίας Τρικάλων (Οµήρου 3, Τρίκαλα) 
Τηλ & ΦΑΞ: 2431072077. 
 
2. Χιονοδροµικό Κέντρο Περτουλίου στην περιοχή του Περτουλίου (40 
χλµ από τα Τρίκαλα και 20 χλµ. από την Πύλη) υπάρχουν ξενοδοχεία, 
ενοικιαζόµενα δωµάτια, ταβέρνες και άλλα καταστήµατα, Τηλ: 2434091545. 
 
3. Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδροµίας Τρικάλων (Πάρκο 
Ματσόπουλου, Τρίκαλα) Τηλ: 6986573367, µε επιµέρους δραστηριότητες: 
Ορειβασία, Αναρρίχηση, Σκι Καταβάσεων, Ορειβατικό Σκι, Κανόε-Καγιάκ, 
Σταϊκιος ∆ρόµος, Οµάδα ∆ιάσωσης. 
 
4. Κυνηγετικός Σύλλογος Τρικάλων, Τηλ: 2431026396, 2431079226 
ΦΑΞ: 2431079227 
 
5. Σύλλογος Αθλητικής Ποδηλασίας, Τηλ: 2431021346 & 2431073000 
FAX 
 
6. Σύλλογος Ενόργανης Γυµναστικής, Τηλ: 2431072240 
 
7. Σκακιστικός όµιλος Τρικάλων Τηλ:2431076619 
 
 
 



 

 

Κοινωνικές  –  Επιµορφωτικές  –  Ψυχαγωγικές  ∆ραστηριότητες 
 
1. Κτιριακό συγκρότηµα του «Μύλου του Ματσόπουλου» στον χώρο 
λειτουργούν ο Θερινός και Χειµερινός ∆ηµοτικός Κινηµατογράφος και το Κέντρο 
Έκφρασης και Καλλιτεχνικής ∆ηµιουργίας της ∆.Ε.Κ.Α Τρικάλων, το ∆ηµοτικό 
Θέατρο Τρικάλων καθώς και το Εργαστήρι Ζωγραφικής του Πολιτιστικού 
Οργανισµού του ∆ήµου Τρικκαίων. Τηλ: 2431020000 
 
2. Κινηµατογράφος «CINE ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ι» Τηλ: 2431078775 
 
3. Το πολιτιστικό εργαστήρι «Ο Ληθαίος» Πάροδος Ηρακλή Ρέττου 
Τρίκαλα ∆ιδάσκονται ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί και απαρτίζεται από 150 
χορευτές και χορεύτριες, ηλικίας 6-60 χρόνων. ∆ιδάσκονται ελληνικοί 
παραδοσιακοί χοροί απ' όλα τα µέρη της Ελλάδας (Θεσσαλία - Ήπειρος - 
Μακεδονία - Θράκη - Πόντος - Νησιά). Τηλ: 2431070135. 
 
4.  Χορευτικός Όµιλος Τρικάλων οργανώνει κάθε χρόνο,  µαθήµατα 
ελληνικού παραδοσιακού χορού στη µεγάλη αίθουσα του επί της οδού 
Μαυροκορδάτου 7 , για όλες τις ηλικίες από Σεπτέµβριο εώς αρχές Ιουνίου. 
Τηλ. (αίθουσας χορού): 2431077798 . 
  
5. Ωδείο Τρικάλων,  Αβέρωφ 23, Τηλ.: 2431030450 
 
6. Αρχαιολογικοι χώροι-Μουσεία-Πινακοθήκες: 
 
           α.  Αρχαιολογική Συλλογή Τρίκκης, Τηλ 2431033597 
 
           β.  ∆ηµοτικό λαογραφικό µουσείο. Τηλ 2431079085 
 
           γ.   Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Τρικάλινών, Τηλ 24310-76613 
 
           δ. ∆ηµοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο, Τηλ 24310-79517 
 
           ε. Κέντρο Ιστορίας Πολιτισµού Κλιάφα, Τηλ 24310-27313. 
 
        στ.  ∆ηµοτική Πινακοθήκη, Τηλ 24310-74435. 
 
           ζ.   ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, Τηλ 24310-70759 
 
 
 

 
 



 

Χρήσιµες

Νοσοκοµεία 
 
Στην περιοχή Τρικάλων
Τρικάλων, ∆νση: Καρδίτησης
 
Κέντρα Υγείας 
 
Στον νοµό Τρικάλων υπάρχουν
 
1.   Κέντρο  Υγείας  Καλαµπάκας
2.   Κέντρο  Υγείας  Πύλης
3.   Κέντρο  Υγείας Φαρκαδώνας
 
Στην περιοχή Τρικάλων
ενηµερωµένη κατάσταση
 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά
 
Στο νοµό  Τρικάλων  λειτουργεί
Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ)
 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
 
Στο νοµό  Τρικάλων  λειτουργούν
 
1.   Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

2 .  Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Πρόσβαση στο Νοµό
 
Η πρόσβαση στο νοµό µπορεί
να δείτε ορισµένες γενικές

Οδικώς: 
 
ΚΤΕΛ από Αθήνα: Η πρώτη
είναι να πάτε οδικώς µε
8311434). Τα λεωφορεία
αρκετά δροµολόγια.   
 
ΚΤΕΛ από Θεσσαλονίκη
προγραµµατισµένα αρκετά
επικοινωνήστε µε το 2310
 
Αυτοκίνητο από Αήνα
αυτοκίνητό σας. Σε αυτή
κινούµενοι στην εθνική οδό

 

Χρήσιµες  Πληροφορίες   Νοµού Τρικάλων
 

ρικάλων λειτουργεί το Γενικό  Νοµαρχειακό 
αρδίτησης  56, Τρίκαλα, Τηλ:, 2431350100,

υπάρχουν τα παρακάτω κέντρα υγείας: 

αλαµπάκας, ∆νση: Καλαµπάκα, Τηλ: 2432022222, 
ύλης , ∆νση: Πύλη Τρικάλων, Τηλ: 2434022870,
αρκαδώνας, ∆νση: Φαρκαδώνα ,Τηλ: 24330

ρικάλων υπάρχουν συµβεβληµένοι Ιατροί µε το
κατάσταση στην ιστοσελίδα www.army.gr 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  

Τρικάλων  λειτουργεί το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής
ΤΕΦΑΑ),  ∆νση: Καρυές Τρικάλων. 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

λειτουργούν  τα παρακάτω ΤΕΙ : 

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων της Λάρισας. 

Πολιτικών Μηχανικών (ΤΕΙ Θεσσαλίας). 

στο Νοµό  

στο νοµό µπορεί να γίνει είτε οδικώς είτε σιδηροδροµικώς
ες γενικές πληροφορίες παρακάτω: 

Η πρώτη σας εναλλακτική λύση για να φτάσετε
πάτε οδικώς µε λεωφορείο του ΚΤΕΛ (Τηλ. ΚΤΕΛ

λεωφορεία ξεκινούν από τις Τρεις Γέφυρες (Αθήνα
 

εσσαλονίκη: Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, έχει
προγραµµατισµένα αρκετά δροµολόγια. Για περισσότερες
επικοινωνήστε µε το 2310-517517. 

ήνα: Η δεύτερη επιλογή σας είναι να
σας Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να οδηγήσετε
στην εθνική οδό Αθηνών – Λαµίας. Στο ύψος της Λαµίας

Τρικάλων    

Νοµαρχειακό Νοσοκοµείο (ΓΝΝ) 
00,  

Τηλ: 2432022222,  
Τηλ: 2434022870,  
Τηλ: 2433050200 

µε το ΥΕΘΑ βρίσκεται 

υσικής Αγωγής και 

είτε σιδηροδροµικώς. Μπορείτε 

για να φτάσετε στα Τρίκαλα 
Τηλ ΚΤΕΛ Τρικάλων: 210 

Γέφυρες Αθήνα) και υπάρχουν 

Θεσσαλονίκης, έχει καθηµερινά 
περισσότερες πληροφορίες, 

είναι να µεταβείτε µε το 
πρέπει να οδηγήσετε για 328 χλµ. 

ύψος της Λαµίας εγκαταλείπετε 



 

την Εθνική οδό και κατευθύνεστε
Κάµπο και αφήσετε πίσω
διαρκεί περίπου 4,5 ώρες
 
Αυτοκίνητο από Θεσσαλονίκη
Αθηνών και βάζετε πλώρη
Τρικάλων. Εναλλακτικά
Γρεβενά.. 
 
Σιδηροδροµικώς: 
 
Μία άλλη εναλλακτική που
Αναχώρηση από το σταθµό
αµαξοστοιχία. Μπορείτε
Καλαµπάκα. Το 2000 
σιδηροδροµική γραµµή από
ευρωπαϊκές προδιαγραφές
σας θα διαρκέσει µε αυτό
 
ΟΣΕ Αθηνών (σταθµάρχης
ΟΣΕ Θεσσαλονίκης: 2310
ΟΣΕ Λάρισας: 2410-590152
 
Αεροπορικώς : 
 
∆εν  υπάρχει αυτή  η  

 

 

οδό και κατευθύνεστε προς ∆οµοκό. Μόλις αντικρ
αφήσετε πίσω σας την Καρδίτσα, βρίσκεστε στα Τρίκαλα

περίπου 4,5 ώρες. 

εσσαλονίκη:  Ακολουθείτε την Εθνική Οδό
βάζετε πλώρη για Λάρισα εκεί µπαίνετε στην Εθνική
Εναλλακτικά υπάρχει και η διαδροµή µέσω Εγναντίας

εναλλακτική που έχετε είναι να ταξιδέψετε στα Τρίκαλα
από το σταθµό Λαρίσης. ∆ιαλέξτε ανάµεσα σε
Μπορείτε να επιλέξετε να κατέβετε είτε στα Τρίκαλα
Το 2000 ανακατασκευάστηκε και διαπλατύνθηκε

σιδηροδροµική γραµµή από Παλαιοφάρσαλο έως την Καλαµπάκα
προδιαγραφές που αφορούν τους σιδηροδρόµους Συνολικά

διαρκέσει µε αυτό τον τρόπο µετακίνησης 4 ώρες και 10 περίπου

σταθµάρχης): 210-8237741  
Θεσσαλονίκης: 2310-517517 

590152 

 δυνατότητα. 

Μόλις αντικρύσετε το Θεσσαλικό 
βρίσκεστε στα Τρίκαλα. Το ταξίδι 

Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - 
στην Εθνική Οδό Λαρίσης – 

µέσω Εγναντίας Οδού από τα  

ταξιδέψετε στα Τρίκαλα µε τρένο. 
ανάµεσα σε intercity και απλή 
είτε στα Τρίκαλα είτε στην 

και διαπλατύνθηκε όλη η 
Καλαµπάκα σύµφωνα µε τις 

σιδηροδρόµους. Συνολικά  το ταξίδι 
ώρες και 10 περίπου λεπτά. 



 
 

Χρήσιµα   
Τηλέφωνα  Του  ∆ήµου  Τρικάλων 

 
Αστυνοµική  ∆ιεύθυνση  (∆ιευθυντής) 2431027303 
                 -//-                  (Α’ Υποδιευθυντής) 2431063001 
                 -//-                  (Υπασπιστής) 2431063003 
Τροχαία Τρικάλων          (∆ιοικητής) 2431063030 
            -//-                       (Αξκός   Υπηρεσίας). 2431063033 
Τµήµα  Ασφαλείας          (∆ιοικητής) 2431063020 
Γραφείο  Έκδοσης  ∆ιαβατηρίων 2431027362 
Εισαγγελία                      (Γραµµατεία)  2431046862 
Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Τρικάλων  (Τηλεφ.  Κέντρο) 2431035946 
          -//-                         (∆ιοικητής) 2431027565 
Νοσοκοµείο Τρικάλων    (Τηλεφ. Κέντρο) 2431350100 
∆.Ο.Υ. Τρικάλων            (Γραµµατεία) 2431047400 
           -//-                        (∆ιευθυντής) 2431047401 
Τελωνείο                         (Προϊστάµενος) 2431039892 
Τελωνείο                         (Γραµµατεία) 2431075710 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1500 
∆ΕΗ                                (Τηλεφ. Κέντρο) 2431027263 
 -//-                                  (Γραφείο Βλαβών) 1050 
ΕΛΤΑ 2431027415 
∆ΕΥΑΤ                            (Πληροφορίες) 2431076711-13 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ          (Πληροφορίες) 2431073130 
ΟΣΕ 2431770666 
Αστικές Συγκοινωνίες     (Πληροφορίες) 2431076650 
Ράδιο Ταξί 2431022111 
       -//-      18300 
Ταξί Tρικάλων 2431022022 
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