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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 12/08/2021
Αρ. Πρωτ:  224658

Προς 
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
2. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Ημιτελές και μη επισκέψιμο το “ Σιδηροδρομικό Μουσείο ΟΣΕ “»

Σχετ: Η Ερώτηση 6208/22.04.2021 του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας 
γνωρίζουμε ότι, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν τον τελευταίο ενάμισι χρόνο 
εξαιτίας της πανδημίας, η Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ ΑΕ) έχει δρομολογήσει 
τα κάτωθι: 

● Προμελέτη που αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την επαναλειτουργία του 
Μουσείου,   ώστε να λειτουργήσει για πρώτη φορά ως μουσειακός χώρος, ο οποίος θα 
πληροί τόσο τις προδιαγραφές ασφάλειας όσο και τις προδιαγραφές που οφείλει να έχει 
ένας μουσειακός χώρος.

● Μεταφορά σημαντικού μουσειακού τροχαίου υλικού αρχικά από την Περιφέρεια της 
Πελοποννήσου και σταδιακά και από το υπόλοιπο δίκτυο.

● Συγκέντρωση αρχειακού υλικού από όλη την Ελλάδα, ώστε το κοινό να αποκτήσει 
πρόσβαση μελλοντικά και σε αυτό. 

● Τέλος, παρότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, έχει δρομολογηθεί για το καλοκαίρι και 
θα ανακοινωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, κεντρική εκδήλωση κινηματογραφικής 
βραδιάς στο Μουσείο, η οποία έχει ενταχθεί στις δράσεις της ΟΣΕ ΑΕ για το Ευρωπαϊκό 
έτος Σιδηροδρόμων, με προβολή ταινίας και συζήτηση για τον Σιδηρόδρομο. 

Η Διοίκηση της ΟΣΕ ΑΕ δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για την, 
βάσει προδιαγραφών, επαναλειτουργία του Σιδηροδρομικού Μουσείου το 2023 κατ' εκτίμηση. 
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Σχετικά με το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου, είναι άξιο αναφοράς ότι αποτελεί διαχρονικό 
αρωγό των δράσεων της ΟΣΕ ΑΕ και η συνδρομή του, όπως στο παρελθόν έτσι και όποτε 
κριθεί απαραίτητη, θα είναι χρήσιμη και ευεργετική.  

Συμπερασματικά, η ΟΣΕ ΑΕ έχει ως γνώμονα την ανάδειξη της ιστορικότητας του 
Σιδηροδρόμου και την προβολή του Τραίνου ως Μέσο Μεταφοράς, μέσω ενός σύγχρονου και 
ασφαλούς Σιδηροδρομικού Μουσείου, το οποίο θα αποτελέσει ένα νέο πόλο έλξης και 
μάλιστα σε μία υποβαθμισμένη περιοχή. 

     

Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών

  Ο Υφυπουργός
Υποδομών & Μεταφορών

         Ιωάννης Κεφαλογιάννης
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