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ΘΕΜΑ: Σχετικά με το υπόμνημα που αφορά

στην κατασκευής Kiosk και εγκατάσταση
και λειτουργία σε αυτό Καταστήματος
Υ.Ε., επί της αποβάθρας του Ηλεκτρικού
Σταθμού Πειραιά.
ΣΧΕΤ.: (α) Το με αριθ. πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/506213/18-10-2022
(β) υπόμνημα
Η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/306299/0208-2022 Απόφαση (ΑΔΑ
677Π4653Π4-4ΧΧ)

Αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/506213
Σχετ.: 306299/2022

ΠΡΟΣ: 1.- «Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ.»
isapunion@gmail.com
2.- «Σωματείο Συνταξιούχων Η.Σ.Α.Π.»
Πλατεία Λουδοβίκου 1, Πειραιάς
3.- Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
του Σωματείου Συνταξιούχων
Η.Σ.Α.Π.
Πλατεία Λουδοβίκου 1, Πειραιάς
ΚΟΙΝ: 1.- Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού
2.- ΓΔΑΜΤΕ
3.- Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και
Νήσων

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού με θέμα «Προστασία του Σταθμού ΗΣΑΠ Πειραιά/Μέγαρο
Ηλεκτρικού Σταθμού Πειραιά», σας ενημερώνουμε ότι:
 Με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/212655/21711/1958 (ΦΕΚ
163/ΑΑΠ/02-08-2018) αποφασίστηκε ο χαρακτηρισμός «…του «Μεγάρου ΗΣΑΠ»,
πενταώροφου κτηρίου γραφείων με ισόγεια καταστήματα στη συμβολή της Ακτής Καλλιμασιώτη με την
Πλατεία Οδησσού και την οδό Αλιπέδου (υπό τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9α,9β,21,16,17,18,1 στο
συνημμένο σχέδιο κάτοψης) και του αψιδωτού θόλου που στεγάζει τις αποβάθρες των συρμών του
Σταθμού (υπό τα στοιχεία 20,7α,7,8,9,9α,9β,21,16,17,17α,19,20 στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης)
…διότι διαθέτουν ιδιαίτερα αξιόλογα χαρακτηριστικά από αρχιτεκτονική και μορφολογική άποψη,
εκφράζοντας την προσπάθεια προσαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων σιδηροδρομικών σταθμών
στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου.

 Για το θέμα του υπομνήματός σας η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει τη (β) σχετική, υπό όρους,
Απόφαση «Έγκριση κατασκευής Kiosk και εγκατάστασης και λειτουργίας σε αυτό
Καταστήματος Υ.Ε., επί της αποβάθρας του Ηλεκτρικού Σταθμού Πειραιά, από τον
φερόμενο μισθωτή κ Δημήτριο Λάμπο», κατόπιν της με αρ. 21 γνωμοδότησης του Τ.Σ.Μ.
Αττικής, όπως αυτή εκφράστηκε στο πρακτικό της υπ’ αρ. 14/26-07-2022.
 Η χορήγηση αντιγράφων των στοιχείων του φακέλου του θέματος είναι δυνατή στους
έχοντες έννομο ή εύλογο συμφέρον (κατά περίπτωση), κατόπιν σχετικού αιτήματος στην
Υπηρεσία μας.
 Όσον αφορά στον περιορισμό του χώρου κίνησης του κοινού κάτωθεν του αψιδωτού θόλου,
αλλά και τυχόν ζητήματα ασφαλείας και απαγορεύσεις δραστηριοτήτων των επιβατών στις

αποβάθρες του σταθμού, δεν αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.- Φ.Ε. (2)
2.- Τμήμα ΠΝΜΚΠΑ
3.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
Σταύρος Τσάβαλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

