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ΓΕΝΙΚΗ ΔIΕγΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟIΝΩΝIΑκογ ΕΡΓΟΥ
ΔIΕγΘΥΝΣΗ : Λειτουργικού Σχεδιασμού
ΤΜΗΜΑ : Εφαρμογών Δικτύου
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ΑΣΤΙΚΩΝ
ΙΥΓΙ<ΟIΝΩΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. Εισερχομ.
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ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛ./ΕΣΩΤ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:28ΠΡ.ΔΣ
: Α. Θεοδωρίδου
: 210 6200914
: 6/2/2013

Προς:
1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΜΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημίας 60,10679, Αθήνα'
2. Ένωση Ασκούμενων και Νέων

Δικηγόρων Αθηνών
Μαυρομιχάλη 4, 10679, Αθήνα

ΘΕΜΑ : Σχεδιασμός λεωφ. γραμμής εξυπηρέτησης Δικαστηρίων
.---------_.-------------------.-----.-------------------------_.-.-----------------------------------_ ..------
Σχετ. : α) Τα με αρ. πρωτ. 460 ΠΡ. ΔΣ/13.11.2012 και 2 ΠΡ. ΔΣ /9-1-2013

έγγραφα της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών.
β) Το με αρ. πρωτ. 28 ΠΡ. ΔΣ/28-1-2013 έγγραφο του Δικηγορικού

Συλλόγου Αθηνών

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων και της επικοινωνlας της

Υπηρεσίας μας με την Ένωση ΑσΚΟUμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, lθα

θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Υπηρεσία μας εξέτασε το αίτημά σας για

ίδρυση νέας λεωφορειακής γραμμής με στόχο την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του

επιβατικού κοινού των δικηγόρων και διαδίκων που επιθυμΟύν να μεταβαίνουν στα

κτήρια των Δικαστηρίων Αθηνών. Μετά από σχετική μελέτη και παρά τις δυσκολίες

που αντιμετωπίζει το Σύστημα Αστικών Συγκοινωνιών την παρούσα χρονική

περίοδο, ο ΟΑΣΑ αντιμετωπίζει θετικό το αίτημά σας για ίδρυση νέας γραμμής.

Σuμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα γραμμή θα συνδέει τα κτίρια των

Δικαστηρίων και θα έχει την εξής διαδρομή:

Αφετπρία: Επί του παραδρόμου της Λεωφ. Κηφlσlας, στο ύψος του Γηροκομείου

(κατεύθυνση προς Αθήνα).

Διαδρομή: Από τον παράδρομο της Λεωφ. Κηφισίας, συνέχεια Λεωφ. Κηφισlας,

δεξιά ΛF.ωφ. Αλεξάνδρας, δεξιά Μουστοξύδη, δεξιά Ευελπίδων, αναστροφή 'στο

παρκόκι έναντι ,ων Δικαστηρίων, δεξιά Ευελπίδων, αριστερά Μουσ,οξύδη,

αριστερά Λεωφ. Αλεξάνδρας, αριστερά Λεωφ. Κηφισίας, ανασφοφή αριστερά στην

γέφυρα Κατεχ6κη αφε;ηρία στον παράδρομο Λεωφ. Κηφισίας στΟ ύψος του

Γηροκομείου.
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'ΜΕΤΣΟΒΟΥ 16. 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: Ζ10.ε200999
FAX: 210.εΖ12219
E.mail: aasa@oa.a.gr
W,b site: www.oasa.g'
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Η γραμμή θα λεlτουργεΙ από τις 08:00 μέχρι τις 15:00 από Δευτέρα μέχρι

Παρασκευή και η συχνότητα των δρομολογίων θα είναι ανά 30' περΙπου. Η

δοκιμαστική λειτουργία της θα διαρκέσει 2 μήνες ώστε να γίνουν οι απαραίτητες

μετρήσεις και να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα, κυρΙως σε ότι αφορά :την

εΠΙβατική της κίνηση. Στη συνέχεια. εκτιμώντας τα στοιχεία που θα προκύψουν) θα

αποφασιστεί η συνέχεια ή όχι της λειτουργίας της γραμμής.

Αναμένουμε ιυχόν παρατηρήσεις σας ώστε να προχωρήσουμε σίην

υλοποίηση του σχεδιασμού. Η Υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει εγκαίρως για

κάθε εξέλιξη και είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αλέξανδρος Δελούκας

ρχης Γραμματείας
ένη Μάλ/ιου .

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ. :
1. Γραφ. Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου
2. Αρχείο
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