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Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου   

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη συνεχή υποβάθµιση 
της εξυπηρέτησης του κοινού µε την κατάργηση των λεωφορειακών γραµµών 
208, A4 & B4 και την ταυτόχρονη αραίωση των δροµολογίων που διατηρούνται.  
Τα µέσα µαζικής µεταφοράς επιτελούν κοινωνικό έργο, άρα πρέπει να διατηρηθεί 
ο δηµόσιος χαρακτήρας τους και να κυριαρχήσουν στις µετακινήσεις µέσα στην 
πόλη, στα πλαίσια ενός σύγχρονου & αξιόπιστου δικτύου. Αυτό προϋποθέτει 
δραστική οικονοµική στήριξη τους µε δηµόσιους πόρους. Το ΙΧ είναι ακριβό, 
ρυπαίνει, αφαιρεί σηµαντικό ελεύθερο χώρο και χρόνο από τους εργαζόµενους.   
∆ιεκδικούµε  

• Την άµεση επαναλειτουργία των λεωφορειακών γραµµών 208, A4 & B4  
• Συγκοινωνιακή κάλυψη περιοχών του ∆ήµου µας όπως το άνω Ελληνικό, η 
άνω Αργυρούπολη & ο Ελαιώνας. 

• Βελτίωση της σύνδεσης µε τον Πειραιά που ταλαιπωρεί τους επιβάτες 
• Πύκνωση των δροµολογίων &  
• Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των λεωφορείων τα βράδια 
• Μειωµένο εισιτήριο & δωρεάν µεταφορά για ειδικές ευπαθείς οµάδες 

(ΑΜΕΑ, φοιτητές, µαθητές, συνταξιούχοι, άνεργοι).  
∆ιεκδικούµε ακόµη  

• Την επίσπευση της λειτουργίας των νέων σταθµών του µετρό. 
• Την επέκταση της γραµµής προς Γλυφάδα.  

Αντιστεκόµαστε στην πολιτική της Κυβέρνησης που ουσιαστικά διαλύει τις 
δηµόσιες συγκοινωνίες ανοίγοντας το δρόµο στην ιδιωτικοποίηση, ενώ την ίδια 
ώρα επιβαρύνει ακόµη περισσότερο τα πιο αδύναµα στρώµατα της κοινωνίας, 
εργαζόµενους, άνεργους, συνταξιούχους, φοιτητές, αυξάνοντας δραµατικά την 
τιµή των εισιτηρίων και των καρτών. 
Συµπαρατασσόµαστε µε τους εργαζόµενους στις δηµόσιες συγκοινωνίες και τις 
επιτροπές πρωτοβουλίας πολιτών που συστήνονται αυτόν τον καιρό στα αστικά 
κέντρα για ένα σύγχρονο και αξιόπιστο δηµόσιο δίκτυο µαζικών µεταφορών.  
Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στον αγώνα των εργαζόµενων στις 
συγκοινωνίες για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων και του εισοδήµατός τους. 
 
Το ανωτέρω ψήφισµα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση της 21/1/11. 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

Άγγελος Παπασπύρου 


