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Κηφισιά, 22 Οκτωβρίου 2018 

 
Δελτίο Τύπου 

 

Διαµαρτυρία ασθενών & φροντιστών  
για τα δροµολόγια της γραµµή 543 

Κηφισιά – Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
 
ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ – Υποστήριξη Ογκολογικών Ασθενών µεταφέρει 
την έντονη δυσφορία & αγανάκτηση των ασθενών, των µελών µας, 
των συγγενών των ασθενών, καθώς και των επισκεπτών για 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από τις καθυστερήσεις ή τις 
αιφνίδιες καταργήσεις δροµολογίων της γραµµής 543. 
 
Η γραµµή 543 εξυπηρετεί τους επιβάτες από τον Ηλεκτρικό Σταθµό 
της Κηφισιάς, αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που 
έχουν προορισµό το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.  
 
Η πρόσβαση στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
έχει έναν επιβαρυµένο βαθµό δυσκολίας, καθώς γεωγραφικά 
βρίσεται σε σηµείο µε περιορισµένο συγκοινωνιακό δίκτυο καθώς 
µόνον οι γραµµές 543, 604 (Νεα Ιωνία – Στ. Μεταµόρφωσης – 
Νοσοκ. Αγ. Ανάργυροι) και 734 (Αχαρναι – Νος. Αγ. Ανάργυροι) το 
εξυπηρετούν.   
 
Το 543 είναι η πλέον κύρια επικοινωνία καθώς συνδέει µέσω της 
Πράσινης Γραµµής του ΗΣΑΠ την Αθήνα, τον Πειραιά, τις περιοχές 
των γραµµών της Κόκκινης & Μπλέ Γραµµής Μετρό, αλλά και του 
Προαστιακού µε το Νοσοκοµείο! 
 
Το Νοσοκοµείο επισκέπτοναι καθηµερινά περισσότεροι από 350 
ασθενείς για χηµειοθεραπείες, ακτινοβολίες, απεικονιστικές εξετάσεις 
και τακτικά ραντεβού µε τους ογκολόγους. Επιπροσθέτως το 
Νοσοκοµείο εφηµερεύει καθηµερινά (08.00 – 14.00) για τα 
ογκολογικά περιστατικά ενώ για άλλες παθήσεις εφηµερεύει κάθε 4 
ηµέρες. 
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Το χρονικό διάστηµα 08.00 – 10.15,  όπου καταγράφηκαν τα 
περισσότερα προβλήµατα, είναι το πλέον κρίσιµο καθώς οι ασθενείς 
προσέρχονται για τις θεραπείες τους.  
 
Η όποια καθυστέρηση ή ακύρωση δροµολογίου συχνά έχει ως 
αποτέλεσµα είτε την καθυστέρηση των θεραπειών είτε ακόµα και την 
ακύρωσή τους σε επόµενο µελλοντικό χρόνο, γεγονός που έχει 
αρνητικό αποτέλεσµα στην ψυχολογία του ασθενή, στην 
αποτελεσµατικότητα της θεραπείας του κι επιβαρύνει τον 
οικογενειακό προϋπολογισµό και προγραµµατισµό. 
 
Προβλήµατα κατάργησης επίσης έχουν καταγραφεί και για τα 
τελευταία δροµολόγια (21.50 – 23.15). Οι ώρες αυτές εξυπηρετούν 
τους συγγενείς των ασθενών αλλά και την εξυπηρέτηση της αλλαγής 
βάρδιας αποκλειστικών. 
 
Το µεγαλύτερο πλήθος καταγγελιών – παραπόνων που έχουν 
καταγραφεί αφορούν την γραµµή 543, για το χρονικό διάστηµα 
08.15 – 10.15 κατά 75% και το διάστηµα 21.50 – 23.15 κατά 25%. 
 
Αναλυτικότερα: 

• Μη τήρηση των δροµολογίων λόγω αυξηµένης κίνησης  
• Αιφνίδια κατάργηση του δροµολογίου των 9.40 λόγω 
καθυστερηµµένης άφιξης στην αφετηρία. (πχ. Άφιξη του 
λεωφορείου στις 9.55 (αντί και αναµονή αυτού στην αφετηρία 
µέχρι το επόµενο δροµολόγιο στις 10.45!!!) 

• Ανακοίνωση «Εκτός Υπηρεσίας λόγω βλάβης» ενώ το επόµενο 
δροµολόγιο εξυπηρετείται από το ίδιο λεωφορείο (Αρ. 
Κυκλοφορίας Πινακίδων) και από τον ίδιο οδηγό 

 
Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ότι η καθυστέρηση άφιξης στην 
αφετηρία δεν οφείλεται σε  κίνηση καθώς σε επικοινωνία που είχαµε 
µε την τροχαία τις συγκεκριµένες µέρες (καταγεγραµµένα 
περιστατικά) µας ανέφεραν ότι δε υπήρξε κάποιο πρόβληµα... ενώ 
υπήρχαν µαρτυρίες ότι το λεωφορείο το διάστηµα εκείνο ήταν 
σταθµευµένο πλησίον του Νοσοκοµείου. 
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Θεωρούµε ότι η καταγραφή αυτή απειλεί το Νοσοκοµείο µε µερικό 
«αποκλεισµό» και επιβάλλει στους ασθενείς επιπρόσθετη ταλαιπωρία 
και οικονοµική επιβάρυνση καθώς τελικώς θα επιλέξουν να φτάσουν 
στο Νοσοκοµείο µε ταξί και για τον λόγο αυτό καλούµε: 
 

• το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και 
• τον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) 

 
όπως εξετάσουν την διαµαρτυρία µας και συνεργασθούν για την 
εξασφάλιση λύσης στο θέµα αυτό. 
 
Επιπροσθέτων να αναφέρουµε ότι σε περιπτώσεις που οι οδηγοί 
επικαλούνται κυκλοφοριακή συµφόρηση, παρατηρήθηκε ότι δεν είναι 
εφικτός ο εντοπισµός του λεωφορείου µέσα από την εφαρµογή OASA 
Telematics. 
 
Αίτηµά µας να εξετασθεί η ανωτέρω “Διαµαρτυρία” αλλά και να 
εξετασθεί το ενδεχόµενο τοποθέτησης τοπικής Δηµοτικής Γραµµής, η 
οποία να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενων και κατ’ 
επέκταση το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς (ΓΟΝΚ) ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. 


