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ΘΕΜΑ:  «Προτάσεις για τροποποιήσεις               Προς  
              στα δρομολόγια λεωφορείων                ΟΑΣΑ 
              προς διευκόλυνση των εργαζομένων 
      του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
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Κύριοι, 
Με τη νέα επέκταση  του Μετρό στα νότια προάστια της Αττικής και συγκεκριμένα με 

την έναρξη λειτουργίας των τεσσάρων νέων σταθμών της γραμμής 2 του Μετρό 
(«Ηλιούπολη», «Άλιμος», «Αργυρούπολη», «Ελληνικό»), προβήκατε σε τροποποιήσεις στις 
λεωφορειακές γραμμές. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, η γραμμή Χ97 
μετονομάζεται σε Χ97 «ΣΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)» και η 
αφετηρία της γραμμής αυτής μεταφέρεται από το σταθμό μετρό «Δάφνη» στο σταθμό μετρό 
«Ελληνικό», εκτός από το δρομολόγιο στις 04:55, το οποίο εξακολουθεί να εκτελείται από το 
σταθμό του Μετρό στη Δάφνη. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι υπάρχουν βάρδιες του προσωπικού που είναι πολύ 
πρωινές, αντιλαμβάνεστε ότι ένας εργαζόμενος που ξεκινούσε η βάρδιά του πολύ νωρίς το 
πρωί κι έπαιρνε το δρομολόγιο στις 00:15 ή στις 01:15 από τη Δάφνη, τώρα θα πρέπει να 
παίρνει το ίδιο δρομολόγιο από το Ελληνικό. Όμως δεν υπάρχει πρόσβαση μέχρι το σταθμό 
του Μετρό στο Ελληνικό τόσο πρωί, μιας και οι γραμμές του Μετρό 1,2 και 3, καθώς και οι 
γραμμές του ΤΡΑΜ, ξεκινούν μεταξύ 05:00 και 05:30 και σταματούν μεταξύ 00:00 και 00:30, 
με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην προλαβαίνουν να επιβιβαστούν στο λεωφορείο της 
γραμμής Χ97 από το σταθμό του Μετρό στο Ελληνικό. 

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την κάτωθι πρότασή μας για μικρές 
τροποποιήσεις στον τόπο εκκίνησης της γραμμής Χ97, ώστε να προλαβαίνουν οι συνάδελφοι 
να επιβιβάζονται σε αυτή. 

Συγκεκριμένα: 
1) Στη γραμμή Χ97 το δρομολόγιο να εξακολουθεί να εκτελείται από το σταθμό του Μετρό 
στη Δάφνη όχι μόνο για τις 04:55, αλλά και για τα προηγούμενα πρωινά δρομολόγια, δηλαδή 
στις 00:15, 01:15, 02:15 και 03:15. Τα υπόλοιπα δρομολόγια, μετά δηλαδή από αυτό στις 
04:55, να εκτελούνται κανονικά από το σταθμό του Μετρό στο Ελληνικό, όπως έχετε 
αποφασίσει. 
 

Αναμένοντας την απάντησή σας, διατελούμε, 
 

Με τιμή  
Για τη Διοίκηση 

 
 


