
 

                                                                                                                                                                             18-01-2016 

ΘΕΜΑ: Απαξίωση συγκοινωνιών  

ΠΡΟΣ: 1) Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο ΟΣΥ ΑΕ 

            2) Δ/ΝΤΗ Δ/ΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΑΣΑ  κ Δημήτριο Αποστολίδη 

            3) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΣΥ ΑΕ κ Δημήτριο Μωραίτη  

            4) όλα τα Μέλη του ΔΣ Συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ 

Επανερχόμαστε , σε συνέχεια του από 5/11/2015 με αριθμό πρωτ. 17240 εγγράφου μας , με το οποίο: 

 Σας ενημερώναμε για την άθλια κατάσταση που επικρατεί στην συγκοινωνιακή γραμμή 824-825 (Πειραιάς – 

Άγιος Αντώνιος)  εξαιτίας του κακού προγραμματισμού και της σημαντικής μείωσης των δρομολογίων στην 

πλέον υπερφορτωμένη από επιβατικό κοινό ,γραμμής ,τουλάχιστον του Πειραιά. 

 Σας καλούσαμε να δώσετε άμεσα λύση με επιπλέον αύξηση του χρόνου διαδρομής και με αύξηση του 

αριθμού των λεωφορείων. 

Ενδεικτικά σας είχαμε αναφέρει τα εξής:  

««Αυξήσατε  χιλιομετρικά την διαδρομή μεταφέροντας το τέρμα στην Νεάπολη Κορυδαλλού. Όπως θα ήταν αναμενόμενο 

και λογικό θα έπρεπε για να υπάρχει κάλυψη των επιβατικών αναγκών να αυξήσετε τον χρόνο διαδρομής , τα λεωφορεία 

(βάρδιες) της γραμμής . Η "έκπληξη" όμως τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επιβάτες ήταν οδυνηρή: Οι 26 

βάρδιες των δύο γραμμών (όταν είχαν μικρότερη διαδρομή) αντί  να αυξηθούν ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ σε 22!!!!! Τα 109,5 δρομολόγια 

του 824 ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ σε 84,5.Τα 30 δρομολόγια του 825 ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ σε 25.Αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής είναι τα 

λεωφορεία να μην επαρκούν , να γεμίζουν απο τις πρώτες κιόλας στάσεις  και αρκετοί συνάνθρωποί μας να μένουν στην 

στάση γιατί δεν χωράνε , περιμένοντας το επόμενο λεωφορείο που κι αυτό θα ρθει γεμάτο.»» 

Δυστυχώς τόσο για το επιβατικό κοινό , όσο και για τους εργαζόμενους ΔΕΝ έχετε λάβει την παραμικρή 
μέριμνα για την επίλυση του τόσο σοβαρού προβλήματος: Η ταλαιπωρία επιβατών και εργαζομένων 
συνεχίζεται , οι διαπληκτισμοί είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη και η απαξίωση των συγκοινωνιών –
θέλουμε να ελπίζουμε όχι εσκεμμένα- να συνεχίζετε. 

Αναμένουμε -για τελευταία φορά- στις άμεσες ενέργειές σας για την αύξηση και άλλο του χρόνου 
διαδρομής αλλά και την αύξηση των δρομολογίων πάνω από τα προηγούμενα επίπεδα των 109,5 
δρομολογίων.  

                                                                       Για την ΕΑΣ 

Ο εκπρόσωπός της στο ΔΣ                                   Γραμματεία ΕΑΣ Α/Σ Πειραιά 

Κώστας Μπαστάνης                                            Σταύρος Μανίκας- Δημήτρης Πιστολής 



 

 


