
 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Πληροφορούμε τους επιβάτες μας ότι λόγω  Οδικών Εργων 
στην Οδο Γρηγόρη Αυξεντίου ο δρόμος θα είναι κλειστός από 

τις 17/07/2014 μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως . 
 Λόγω αυτής της κατάστασης οι διαδρομές μας θα έχουν  παράκαμψη των δρομολογίων 
τους ως εξής :  
Παράκαμψη διαδρομών / Αστικά Δρομολόγια : 417, 418, 419, 421, 422, 423, 426, 429 
Περιφερειακά Δρομολόγια :  407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415 

 
Περιγραφή Παράκαμψης για τα πιο πάνω δρομολόγια :  
Ξεκινώντας από τον Κεντρικό μας Σταθμό στην Οδό Φίλιου Τσιγαρίδη ( έναντι Κοινωνικών Ασφαλίσεων ) και 
προχωρώντας προς το την Οδό Γρηγόρη Αυξεντίου γίνεται παράκαμψη από την Οδό Λουκή Ακρίτα ( Σουβλάκια 
Περούτσιου) όπου θα υπάρχει μια έκτακτη στάση. Από εκέι θα προχωρήσει προς την Οδο Μάρκου Δράκου ( 
Οίκημα ΠΕΟ)  και θα συνεχίσει προς την Οδο Νικοδήμου Μυλωνά  ( δρόμος Μετρό και Αμερικάνικης Ακαδημίας ) 
και έπειτα θα συνεχίσει  κανονικά  την διαδρομή του το κάθε δρομολόγιο .  
 
Στον ερχομό της κάθε διαδρομής λόγω της παράκαμψης που θα υπάρχει από την Γρηγόρη Αυξεντίου (Φωτα της 
Ακαδημίας ) τα δρομολόγια όλα θα προχωράνε προς την Νικοδήμου Μυλωνά (δρόμος Μετρό και Αμερικάνικης 
Ακαδημίας) όπου θα υπάρχει στάση ήδη εκεί και εξυπηρετεί τους επιβάτες που κατευθύνονται προς το κέντρο 
και τον Κεντρικό μας Σταθμό .  
 
Επισυνάπτεται χάρτης παράκαμψης . Η Παράκαμψη για τις πιο πάνω διαδρομές είναι με ροζ χρώμα  
 

Περιγραφή Παράκαμψης για Διαδρομή 425  
 
Η διαδρομή 425 επηρεάζεται ως εξής :  
  Στην επιστροφή από Αεροδρόμιο προς Λάρνακα θα κατευθυνθεί προς Απολωνίου Κιτιέως και θα μπεί στην Οδό 
Σταδίου ( Απέναντι από Παλαιό Γ.Σ.Ζ, Ορεινός ) και θα κατευθυνθεί προς την Οδό Λουκή Πιερίδη που είναι η 
Δημοτική Βινλιοθήκη , και θα προχωρήσει προς την Οδό Νικοδήμου Μυλωνά όπου υπάρχει στάση εκεί και οι 
επιβάτες θα μπορούν να αποβιβάζονται εκεί για να πάνε στο Παλαιό Νοσοκομείο για παράδειγμα. Έπειτα θα 
στρίβει προς Μάρκου Δράκου (Οίκημα ΠΕΟ) , μετά Λουκή Ακρίτα ( Σουβλάκια Περούτσιου) ( υπάρχει 
υφιστάμενη στάση εκει )και από εκεί θα βγάινει στην Οδό Γρηγόρη Αυξεντίου να συνεχίζει το Δρομολόγιο του 
κανονικά .  
 
Επισυνάπτεται χάρτης παράκαμψης . Η Παράκαμψη για την   διαδρομή 425 είναι με γαλάζιο χρώμα  
 
 

Η διαδρομή 424 επηρεάζεται ως εξής :  
Οι επιβάτες της Διαδρομής 424 για το Παλαιό Νοσοκομείο θα εξυπηρετούνται από τον Κεντρικό μας Σταθμό στην 
Οδό Φίλιου Τσιγαρρίδη ( Εναντι Κοινωνικών Ασφαλίσεων ) 
 

Για περισσότερες διευκρινήσεις ότι αφορά τα δρομολόγια των Λεωφορείων ΖΗΝΩΝ παρακαλώ 

επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό μας Κέντρο 8000 77 44 . 
 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση   



 

 

 

 
  


