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  ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΙΝΩΝ –ΟΣΕ- 
 
 
-Η Δημοτική Αρχή  πέτυχε  μετά από διαρκή αγώνα  να υπογράψει 
μνημόνιο συνεργασίας με την ΓΑΙΑ ΟΣΕ  για την αξιοποίηση του 
παλιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου και του σιδηροδρομικού 
δικτύου από τον Ισθμό της  Κορίνθου μέχρι τον Άσσο.  
 

 
 
 

Ήδη  μας έχει παραδοθεί το κτίριο, το οποίο επισκευάζεται  με ιδιαίτερη 
προσοχή, για να διατηρήσει τον χαρακτήρα του 1955 που 
πρωτοκατασκευάστηκε. Ο Σταθμός αποτελεί ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό 
σύνολο βιομηχανικής αρχαιολογίας και ένα υπόδειγμα σύγχρονης 
σιδηροδρομικής αρχιτεκτονικής Με την ολοκλήρωσή του θα 
εγκατασταθούν ένα μέρος των Υπηρεσιών του Δήμου μας και θα υπάρχει  
αφενός  οικονομικό όφελος  από την μη καταβολή ενοικίων  και 
αφετέρου καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και καλύτερος 
συντονισμός  από τη Διοίκηση του Δήμου . 
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Κατεδαφίσαμε ήδη το σημαντικότερο μέρος του μανδρότοιχου στη 
Λεωφόρο Αθηνών στο κέντρο της πόλης και απομένει η κατεδάφιση ενός 
μικρού τμήματος που θα γίνει  προσεχώς. 
Με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής απομακρύνθηκαν τα πρώτα 55 
βαγόνια που ήσαν για πολλά χρόνια  σταθμευμένα στον χώρο αυτό και 
περιμένουμε και διεκδικούμε και την απομάκρυνση των υπόλοιπων 35-
40 βαγονιών τα οποία είναι για ΣΚΡΑΠ .  Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ο 
τρίτος  πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΟΣΕ για την απομάκρυνση των 
βαγονιών αυτών θα φέρει τελικά αποτέλεσμα στο τέλος Σεπτεμβρίου 
δεδομένου ότι μειώθηκε η τιμή πρώτης προσφοράς. Είμαστε έτοιμοι και 
πολύ σύντομα ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης με  στρώση χώματος, 
φύτευση γκαζόν , τοποθέτηση  φωτιστικών σωμάτων, κατασκευή 
πεζόδρομου 4 μέτρων, που θα ομορφύνουν και θα  αναβαθμίσουν ακόμη 
περισσότερο το  κέντρο  της  Κορίνθου. 
 

 
 
 

 
-Δώσαμε αγώνα να πείσουμε την Κυβέρνηση ότι η σιδηροδρομική 
γραμμή από τον παλιό σιδηροδρομικό  σταθμό Κορίνθου μέχρι το 
Κιάτο , η οποία διέρχεται από τους οικιστικούς ιστούς  πόλεων και 
χωριών και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην Κόρινθο, το 
Λέχαιο, το Περιγιάλι και τον Άσσο δεν χρειάζεται και πρέπει να 
καταργηθεί. Τελικά το καταφέραμε και με την υπ’ αριθμ. 
Φ.12.1/141012/3768/21-8-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2160Β/2013) η 
συγκεκριμένη γραμμή ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ. Σημειώνουμε ότι είναι η 
μόνη γραμμή σε όλη την Ελλάδα που καταργήθηκε, αντίθετα με άλλα 
τμήματα που απλώς είναι υπό αναστολή. 
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