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Ενημερωτικός Οδηγός ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
  

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
  

     Αγαπητέ – ή συνάδελφε  
  

  Με διαταγή του ΓΕΣ  μετατίθεστε στο Τάγμα    

Εθνοφυλακής Ερμούπολης.  
  

Η Υπηρεσία βρίσκεται στο πλευρό σας, όσο και της 

οικογένειάς σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει 

σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ’ όλο το 

χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στο ΤΕΘ 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.  
  

 Για την επίλυση τυχόν προβλήματός σας και για την 

παροχή  στοιχείων  εξεύρεσης  κατοικίας  ή 

οποιαδήποτε άλλης πληροφορίας, που μπορεί να σας 

διευκολύνει στην εγκατάσταση σας στη νήσο Σύρο, 

μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αξιωματικό του 1ου 

Γραφείου της Μονάδας στο τηλέφωνο 22810-82642  

(εσωτερικό 157)  
  
                                                                     Με εκτίμηση 

                                                                      -ο- 

                                                                        Διοικητής 
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   Ενημερωτικός Οδηγός ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
 

    Με εκτίμηση  Ο Διοικητής ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

              

        ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ  
  

   

  Το έμβλημα της Εθνοφυλακής έχει σχήμα θυρεού και 

αποτελείται από μία ασπίδα κόκκινου χρώματος, που 

απεικονίζει την αμυντική θωράκιση της χώρας και από 

ένα στάχυ, το οποίο αποτελεί το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της Ελληνικής υπαίθρου.  

  

  Τα παραπάνω σύμβολα είναι τοποθετημένα πάνω στο 

σύμβολο του Έθνους την Ελληνική Σημαία.  Ο 

συνδυασμός όλων αυτών συμβολίζει τη συμμετοχή της 

Εθνοφυλακής στην άμυνα της χώρας σε περίπτωση 

εχθρικής απειλής κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της 

εθνικής ανεξαρτησίας.  
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  Ενημερωτικός Οδηγός ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  
    

   Η Μονάδα συγκροτήθηκε στις 28 Ιουνίου 1966 ως 3119 

ΤΕΑ με έδρα την Ερμούπολη Σύρου. Την 23 Σεπ 1967 

μετονομάσθηκε σε ΤΕΘ Ερμούπολης.  

Εδρεύει στο Στρατόπεδο «Λοχαγού (ΠΖ) Ζαφείρη 

Απόστολου» και συστρατωνίζεται με την 90 ΜΕ και την  

Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου. Στο στρατόπεδο  

λειτουργεί και ο Ι. Ναός του Αγίου Παύλου από το 1956. 
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Ενημερωτικός Οδηγός ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 Η ΠΕ της Μονάδος μας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.1295/1982 «Περί Εθνοφυλακής» και ΣΚ 92-1 συμπίπτει 

με τα όρια του Νομού Κυκλάδων.  

 Κύρια αποστολή της Μονάδος είναι η άρτια εκπαίδευση 

των Εθνοφυλάκων του Νομού Κυκλάδων καθώς και η 

συντήρηση του υλικού και των εγκαταστάσεων που έχουν 

χορηγηθεί.   

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

Στέγαση   

Στη νήσο Σύρο υπάρχουν 8 διαμερίσματα ΣΟΑ και 4 

διαμερίσματα ΣΟΜΥ (Εγγάμων).  
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Ενημερωτικός Οδηγός ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Σίτιση  

Στη νήσο Σύρο δεν λειτουργεί Λέσχη Αξιωματικών.  

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

1. EVEREST τηλ:2281076174.  

2. ΑΜΒΥΞ τηλ:2281083989.  

3. ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ τηλ:2281001804.  

4. ΜΑΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ τηλ:2281077676. 

5. ΠΙΤΟ…ΓΥΡΟΣ  τηλ: 2281301500 

Υγειονομική Περίθαλψη  

Η κάλυψη του Προσωπικού σε θέματα υγειονομικής 

περίθαλψης πραγματοποιείται από το Γενικό Νομαρχιακό  

Νοσοκομείο Σύρου.   
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Ενημερωτικός Οδηγός ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ  
 

Η Σύρος όπως αποδεικνύεται από τις αρχαιολογικές έρευνες, πρωτοκατοικήθηκε 

στην προϊστορική εποχή, (4.000 π.Χ.) και αργότερα κατά την Πρωτοκυκλαδική 

περίοδο (3.000 π.χ.). Η πρώτη ιστορική αναφορά γίνεται από τον Όμηρο που την 

αναφέρει ως «Συρίη» και την αποκαλούσε από τότε ως «δίπολις», δηλαδή είχε 

δύο πόλεις: την Ποσειδωνία και τη Φοινική. Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν 

Φοίνικες, εξ ου και το όνομα Σύρος που προέρχεται από την «Ουσύρα» 

(:ευτυχής) ή το «Συρ» (:βράχος).  

Η αρχαία Ερμούπολη χτίστηκε από τους Ίωνες, και αργότερα κατοικήθηκε από 

Πέρσες κατακτητές, Ρωμαίους, Φράγκους και Τούρκους, οι οποίοι άφησαν ο 

καθένας το δικό του πολιτιστικό στίγμα. Εκείνοι όμως που σφράγισαν με την 

παρουσία τους το νησί δεν ήταν άλλοι από τους Ενετούς, που έκαναν τη Σύρο 

ένα σπουδαίο εμπορικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Η μανία όμως των 

πειρατών, με τον καιρό ανάγκασε τους κατοίκους να μεταφέρουν την 

πρωτεύουσα στο λόφο, εκεί που σήμερα δεσπόζει ο μεσαιωνικός οικισμός της 

Άνω Σύρου, με την εκκλησία του Σαν Τζόρτζιο. Όταν το νησί περιήλθε στην 

κυριαρχία των Γάλλων, η Άνω Σύρος κατοικήθηκε από καπουτσίνους οι οποίοι 

ίδρυσαν μια μικρή μονή που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.    

Η μεγάλη όμως οικονομική άνθηση της Ερμούπολης ήλθε μετά την επανάσταση 

του 1821, όταν μια ομάδα προσφύγων από τα Ψαρά, τη Χίο, την Κρήτη και τη 

Μικρά Ασία, εγκατέστησαν εδώ τις ναυτικές και εμπορικές τους δραστηριότητες. 

Η περίοδος της ακμής κράτησε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.  

Σήμερα, η αίγλη του παρελθόντος αντανακλάται στα σπουδαία αρχιτεκτονικά 

μνημεία των περασμένων αιώνων, αλλά και στις πλούσιες και μακροπαράδοτες 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις «Ερμουπόλεια» που διοργανώνονται κάθε χρόνο στα 

τέλη Ιουνίου.   
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Ενημερωτικός Οδηγός ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

      Η Σύρος βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν των Κυκλάδων, περιτριγυρισμένη ανατολικά 

από τα νησιά Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, δυτικά από την Σίφνο, Σέριφο, Κύθνο, 

Κέα και από βόρεια τη Γυάρο. Από το λόφο της Άνω Σύρου μπορεί να δει κανείς όλα 

αυτά τα νησιά και αμέσως θα καταλάβει γιατί η Σύρος εξελίχθηκε σε διοικητικό, 

εμπορικό, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο των Κυκλάδων.  

Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν των Κυκλάδων, 83 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά και 62 

ναυτικά μίλια από τη Ραφήνα. Το ταξίδι με φέρυ-μποτ διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες, 

ενώ με τα σύγχρονα ταχύπλοα διαρκεί λιγότερο από τρις ώρες.  

Έχει πληθυσμό περίπου 25 χιλιάδες κατοίκους, ορθόδοξους και καθολικούς. 

Πρωτεύουσα της είναι η Ερμούπολη "Η Αρχόντισσα του Αιγαίου" χτισμένη αμφιθεατρικά 

στους λόφους που περιβάλλουν το λιμάνι. Θα σας γοητεύσει αμέσως η εντυπωσιακή 

αρχιτεκτονική της καθώς είναι ίσως η μοναδική κλασσική πόλη που έχει απομείνει στην 

Ελλάδα. Μια αρχιτεκτονική που μαρτυρά την ιστορία της Σύρου που ξεκινά από τους 

πανάρχαιους χρόνους και καταλήγει στο σήμερα. Ένας αριστοτεχνικός συνδυασμός του 

παλιού με το νέο, του κλασσικού με το μοντέρνο.  

Το βόρειο μέρος του νησιού ονομάζεται Απάνω Μεριά και είναι ορεινό, ενώ στο νότιο 

μέρος που είναι πεδινό θα βρούμε τους περισσότερους οικισμούς, χωριά και παραλίες 

της Σύρου. Η Απάνω Μεριά με τη γραφικότητα της και την ηρεμία της σας καλεί να την 

εξερευνήσετε καθώς οι δρόμοι και τα μονοπάτια είναι ελάχιστα αλλά σας οδηγούν μέσα 

από ένα εκπληκτικό τοπίο με βράχια, σπηλιές, γεφυράκια στις παρθένες - άβατες 

παραλίες του νησιού. Αντίθετα το νότιο μέρος της Σύρου είναι οδικά άριστο με 

ασφαλτοστρωμένους δρόμους που συνδέουν όλα τα χωριά μεταξύ τους αλλά και με την 

Ερμούπολη. Οι πόλεις εδώ είναι αναπτυγμένες τουριστικά με σύγχρονές ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις και οργανωμένες παραλίες.  
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Ενημερωτικός Οδηγός ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ  

Η Σύρος συνδέεται καθημερινά με το λιμάνι του Πειραιά.  Καθ 

όλη τη διάρκεια του έτους υπάρχει καθημερινή σύνδεση 

τουλάχιστον μία φορά την ημέρα με το πλοίο της γραμμής να 

αναχωρεί από τον Πειραία την 07:30 με άφιξη στο λιμάνι της 

Σϋρου την 11:30 περίπου. Επίσης υπάρχουν απογευματινά και 

βραδινά δρομολόγια πλοίων καθώς και σύνδεση με τα υπόλοιπα 

νησιά των Κυκλάδων.  

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.syrostoday.gr και  στα 

παρακάτω τηλέφωνα:  

Λιμεναρχείο Πειραιά: 14944 - 14541 – 2104172675  

Λιμεναρχείο Σύρου: 22810-88888  

Ταξιδιωτικά Πρακτορεία Σύρου: 22810-86664, 84444, 83400  

  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  
  

Καθημερινή αεροπορική σύνδεση με το αεροδρόμιο 

«Ελευθέριος Βενιζέλος».   

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:   

Ολυμπιακή αεροπορία: 801 801 0101  

             210 3550500  

  
  
  
  
  
  

http://www.syrostoday.gr/
http://www.syrostoday.gr/
http://www.syrostoday.gr/
http://www.syrostoday.gr/
http://www.syrostoday.gr/
http://www.syrostoday.gr/
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Ενημερωτικός Οδηγός ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  
  

  
  

 ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:         2281082462 (ΚΕΠΙΚ)  

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:   2281096100  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:   2281087383  

 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΡΟΥ:        2281088888  

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ:         22810-96500, 86666, 96523  

 ΟΤΕ ΣΥΡΟΥ:            2281095302  

 ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ:            2281082438  

  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ  
 ALFA ΒΑΝΚ:            2281082338  

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:          2281098001  

 EUROBANK:            2281082769  

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΕΩΣ:        2281087771  

  

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
  

 HERMES TAXI SYROS         2281080000,2281084222  

 SYROS TAXI            22810 88222  

 ΚΤΕΛ (Αφετηρία)           2281082575  

  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
  

 GALERA TRAVEL          2281087666  

 ΓΕΒΙΩΤΗΣ TRAVEL         2281086644  

 SIROS TRAVEL          2281408200  

 STEFANOY TRAVEL        2281088493  

 TEAMWORK                    2281083400  

 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ            2281084444  
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ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΡΟΥ 

 


