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Την ίδρυση προσωρινής κυκλικής λεωφορειακής γραμμής Χ6 (ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ- ΝΕΑ
ΣΜΥΡΝΗ), λόγω της διακοπής των δρομολογίων Τραμ στο τμήμα «Μουσών- Σύνταγμα», από
το Σάββατο 24-2-2018 έως και την Τρίτη 6-3-2018, ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ με στόχο την
ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Η διαδρομή της προσωρινής κυκλικής λεωφορειακής γραμμής καθορίζεται ως εξής :

Από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Σταθμό Μετρό Στ. Συγγρού Φιξ, δεξιά Λεωφ.
Συγγρού, δεξιά Πετμεζά δεξιά Καλλιρόης, συνέχεια στον αριστερό κλάδο της οδού
Καλλιρόης, αριστερά Πρωτοσύγγελου Φραντζή Αμβροσίου, δεξιά Ηλία Ηλιού, συνέχεια
Μάχης Αναλάτου, συνέχεια Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου, αριστερά Σταδίου, δεξιά Αγ. Σοφίας,
δεξιά Αχιλλέως, δεξιά Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου, συνέχεια Μάχης Αναλάτου, συνέχεια Ηλία
Ηλιού, αριστερά Πρωτοσύγγελου Φραντζή Αμβροσίου, δεξιά Λεωφ. Συγγρού, δεξιά στον
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Σταθμό Μετρό Στ. Συγγρού Φιξ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

Η προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή θα πραγματοποιεί στάσεις :

· επιβίβασης-αποβίβασης επί της οδού Μάχης Αναλάτου και επί της Λεωφόρου Ελευθ.
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Βενιζέλου αντίστοιχες με τις υπάρχουσες στάσεις του ΤΡΑΜ

· επιβίβασης-αποβίβασης επί της οδού Ηλία Ηλιού στο ύψος του Σταθμού Μετρό Νέος
Κόσμος τόσο στην κάθοδο όσο και στην άνοδο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλέστε το πενταψήφιο νούμερο 11185, με πανελλήνια κάλυψη αστική
χρέωση από σταθερό τηλέφωνο ή με τις χρεώσεις του παρόχου σας από κινητό) και
ζητήστε να μάθετε πως μπορείτε να μετακινηθείτε με τις Αστικές Συγκοινωνίες από ένα
σημείο του Λεκανοπεδίου σε κάποιο άλλο, ποιος είναι ο συνδυασμός μέσων που πρέπει να
ακολουθήσετε για να φτάσετε στον προορισμό σας γρήγορα, ποιο είναι το κόστος των
μετακινήσεων σας, και όλα όσα είναι απαραίτητο να γνωρίζετε για την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας.

Ώρες κέντρου συγκοινωνιακής πληροφόρησης κοινού.

Δευτέρα - Παρασκευή: 06:30 - 22:30

Σάββατο Κυριακή : 07:30 - 22:30

Για παράπονα καλέστε και στο τηλέφωνο 210 82 00 891 από 08:30 - 14:30.
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