ΑΛΛΑΓΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΡΟ
Σροποποιοφμε μερικά για το χρονικό διάςτθμα από τισ 7/01/2019 ζωσ και τισ 30/06/2019
που κα εκτελοφνται τα ζργα διαμόρφωςθσ του επίπεδου οδοφ ςτθν πλ. Ελευκερίασ και
ςτθν εγγφσ περιοχι του ςτακμοφ μετρό «Κορυδαλλόσ» τθν διαδρομι των λεωφορειακϊν
γραμμϊν 806, 809, 810 ,830, 831, 750 ωσ εξισ:

ΓΡΑΜΜΗ 806
Διαδρομή από αφετηρία
Από Ακθνάσ αριςτερά Τψθλάντουσ, δεξιά ερρϊν, αριςτερά Δθμθτρακοποφλου και
ςυνζχεια κανονικά.

Διαδρομή από τζρμα
Από Λ. Ελ. Βενιηζλου, Σαξιαρχϊν, δεξιά Λ. Γρθγ. Λαμπράκθ ςυνζχεια κανονικά.

ΓΡΑΜΜΗ 809
Διαδρομή από τζρμα
Από Ακθνάσ αριςτερά Ξενοφϊντοσ, δεξιά ουρι, δεξιά Τψθλάντου , δεξιά ερρϊν,
αριςτερά Δθμθτρακοποφλου και ςυνζχεια κανονικά.

ΓΡΑΜΜΗ 810
Διαδρομή από αφετηρία
Από Σαξιαρχϊν, αριςτερά ερρϊν, δεξιά Ξενοφϊντοσ, αριςτερά Ακθνάσ.

ΓΡΑΜΜΗ 830
Διαδρομή από αφετηρία
Από Λ. Γρθγ. Λαμπράκθ, αριςτερά Ακθνάσ, αριςτερά Τψθλάντου ,δεξιά ερρϊν, δεξιά
Ξενοφϊντοσ, αριςτερά Ακθνάσ και ςυνζχεια κανονικά.

Διαδρομή από τζρμα
Από Ακθνάσ αριςτερά Ξενοφϊντοσ, δεξιά ουρι, δεξιά
αριςτερά Δθμθτρακοποφλου και ςυνζχεια κανονικά.

Τψθλάντου, δεξιά

ερρϊν,

ΓΡΑΜΜΗ 831
Διαδρομή από τζρμα
Από Λ. Ελ. Βενιηζλου, Σαξιαρχϊν, αριςτερά ερρϊν, , δεξιά Ξενοφϊντοσ, αριςτερά Ακθνάσ
και ςυνζχεια κανονικά.

ΓΡΑΜΜΗ 750
Διαδρομή από τζρμα
Από Ακθνάσ αριςτερά Τψθλάντουσ, δεξιά ερρϊν, αριςτερά Δθμθτρακοποφλου και
ςυνζχεια κανονικά.

Προςωρινή κατάργηςη ςτάςεων
Καταργείται προςωρινά θ ςτάςθ ΣΑΞΙΑΡΧΩΝ που βρίςκεται επί τθσ οδοφ ερρϊν μεταξφ
των οδϊν Σαξιαρχϊν και Κριτθσ λόγω προςωρινισ αντιδρόμθςθσ τθσ οδοφ ερρϊν.
Διερχόμενεσ λεωφ. Γραμμζσ είναι οι : 806 (από τζρμα)

Καταργείται προςωρινά θ ςτάςθ ΣΑΛΔΑΡΗ που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Ακθνάσ μεταξφ των
οδϊν Φιλ. Εταιρίασ και Παν. Σςαλδάρθ λόγω αποκλειςμοφ τθσ Πλ. Ελευκερίασ από τθν
κυκλοφορία Ι.Χ.
Διερχόμενεσ λεωφ. Γραμμζσ είναι οι : 806, 830 (από αφετθρία), 750 (από τζρμα)

Καταργείται προςωρινά θ ςτάςθ ΑΚΡΟΠΟΛ ου βρίςκεται επί τθσ οδοφ Σαξιαρχϊν μεταξφ
των οδϊν ερρϊν και πλ. Ελευκερίασ λόγω αποκλειςμοφ τθσ Πλ. Ελευκερίασ από τθν
κυκλοφορία Ι.Χ.
Διερχόμενεσ λεωφ. Γραμμζσ είναι οι: 810 (από αφετθρία), 831 (από τζρμα)

Καταργείται προςωρινά θ ςτάςθ ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ που βρίςκεται επί τθσ πλ.
Ελευκερίασ μεταξφ των οδϊν Σαξιαρχϊν και Αγ. Γεωργίου λόγω αποκλειςμοφ τθσ πλ.
Ελευκερίασ από τθν κυκλοφορία Ι.Χ.
Διερχόμενεσ λεωφ. Γραμμζσ είναι οι: 750, 831 (από τζρμα) και 806, 810, 830 (από
αφετθρία)

Καταργείται προςωρινά θ ςτάςθ ΑΓ. ΑΡΣΕΜΙΟ που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Σαξιαρχϊν
μεταξφ των οδϊν Αγίου Αρτεμίου και πετςϊν λόγω προςωρινισ αντιδρόμθςθσ τθσ οδοφ
ερρϊν και τροποποίθςθσ τθσ διαδρομισ τθσ λεωφ. Γραμμισ 806. ΜΟΝΟ για τθ
λεωφορειακι γραμμι 806 (από τζρμα).

Κδρυςη νζων προςωρινών ςτάςεων
ΤΨΗΛΑΝΣΟΤ επί τθσ οδοφ Τψθλάντθ μεταξφ των οδϊν Ακθνάσ και ερρϊν. Η ςτάςθ κα
λειτουργεί για τισ λεωφ. Γραμμζσ: 806 (από αφετθρία), 830 (από αφετθρία), 750 (από
τζρμα)

ΣΑΞΙΑΡΧΩΝ επί τθσ οδοφ ερρϊν μεταξφ των οδϊν Κριτθσ και Σαξιαρχϊν. Η ςτάςθ κα
λειτουργεί για τισ λεωφ. Γραμμζσ: 806 (από αφετθρία), 830 (από τζρμα),809 (από τζρμα),
750 (από τζρμα)

ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ επί τθσ οδοφ ερρϊν μεταξφ των οδϊν Δθμθτρακοποφλου και Αγίασ
Βαρβάρασ. Η ςτάςθ κα λειτουργεί για τισ λεωφ. γραμμζσ 810 (από αφετθρία), 831(από
τζρμα),830 (από αφετθρία).

ΞΕΝΟΦΩΝΣΟ επί τθσ οδοφ Ξενοφϊντοσ πριν τθ διαςταφρωςθ με τθν οδό Σαξιαρχϊν.
Η ςτάςθ κα λειτουργεί για τισ λεωφ. γραμμζσ : 830 (από τζρμα),809 (από τζρμα).

ΠΛ.ΕΙΡΗΝΗ επί τθσ οδοφ ερρϊν πριν τθ διαςταφρωςθ με τθν οδό Ξενοφϊντοσ ςτθν πλ.
Παγκοςμίου Ειρινθσ. Η ςτάςθ κα λειτουργεί για τισ λεωφ. Γραμμζσ: 810 (από αφετθρία),
831 (από τζρμα),830 (από αφετθρία).

Προςωρινζσ ςτάςεισ λεωφ. γραμμών ςε ήδη υπάρχουςεσ ςτάςεισ
Ιδρφεται προςωρινά θ ςτάςθ ΣΖΟΤΜΑΓΙΑ που βρίςκεται επί τθσ οδοφ ουρι μεταξφ των
οδϊν Μθκφμνθσ και Σηουμαγιάσ για τισ λεωφ. γραμμζσ : 830 (από τζρμα), 809 (από τζρμα).
Από τθ ςτάςθ Σηουμαγιάσ διζρχεται θ λεωφορειακι γραμμι 810 (από τζρμα).

Ιδρφεται προςωρινά θ ςτάςθ ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Τψθλάντουσ
μεταξφ των οδϊν Φιλικισ Εταιρείασ και Ακθνάσ για τισ λεωφ. γραμμζσ : 830 (από τζρμα),
809 (από τζρμα)
Από τθ ςτάςθ Σηουμαγιάσ διζρχεται θ λεωφορειακι γραμμι 810 (από τζρμα).

Ιδρφεται προςωρινά θ ςτάςθ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ που βρίςκεται επί τθσ Λ. Γρ. Λαμπράκθ
μεταξφ των οδϊν Υδρασ και Πλαταιϊν, για τθ λεωφορειακι γραμμι 806 (από τζρμα).
Από τθ ςτάςθ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ διζρχονται οι λεωφ. γραμμζσ 750, 830, 860, Γ18 (από
αφετθρία).

