
  

   

 

06/07/2022 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 22 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 18/07/2022 η διαδρομή 22 θα μετατραπεί σε κυκλική. 
Η διαδρομή θα ξεκινά και θα τερματίζει στον Σταθμό Στροβόλου. Επίσης θα υπάρξει μια μικρή 
τροποποίηση στο δρομολόγιο στην περιοχή της Πάνω Λακατάμιας, όπως φαίνεται στον χάρτη πιο 
κάτω. Σημειώνεται ότι η υπόλοιπη διαδρομή θα παραμείνει η ίδια.  

Τροποποίηση Διαδρομής: 

 Στην Πάνω Λακατάμια, μετά τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (Social Welfare Services), 
θα εξυπηρετείται η οδός Τζον Κέννεντυ.  

 Στην συνέχεια, η διαδρομή θα κατευθύνεται αριστερά εξυπηρετώντας τμήμα της οδού 
Τσερίου. 

 Μετά, η διαδρομή θα κατευθύνεται αριστερά εξυπηρετώντας την οδό Φειδίου (θα περνά 
μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου). 

 Έπειτα η διαδρομή θα κατευθύνεται αριστερά στην οδό Γλυφού και χρησιμοποιώντας το 2o  
στρίψιμο στα δεξιά, θα εξυπηρετείται η οδός Βελισαρίου. 

 Στην οδό Πεύκου, θα κατευθύνεται προς τον κυκλικό κόμβο και θα βγαίνει στην 3η έξοδο 
όπου θα εξυπηρετείται η Αξιού και έπειτα θα κατευθύνεται προς τον Σταθμό Στροβόλου. 

 Η υπόλοιπη διαδρομή θα παραμείνει η ίδια. 

Σημείωση: Λόγω του ότι η διαδρομή θα είναι κυκλική, όλες οι στάσεις του λεωφορείου κατά την 
διαδρομή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιστρέψετε στον Σταθμό Στροβόλου. 

 

 



  

   

 

06/07/2022 

UPDATE IN ROUTE 22 
We would like to inform you that from 18/07/2022 route 22 will be converted into a circular route. 
That is, the route will be starting and ending at Strovolos Station. There will also be a slight change in 
the route in Pano Lakatamia which is shown on the map below. The rest of the route will remain the 
same. 

Change in route: 

 In Pano Lakatamia, after Social Welfare Services, John Kennedy will be served. 
 Then, the route will be directed to the left and serve a part of Tseriou street. 
 The route will then be directed to the left and serve Feidiou (it will be passing in front of 

Agiou Ioannou Xrysostomou Church).  
 Afterwards the route will be directed to the left to serve Glifou and using the 2nd turn on 

the right, Velisariou will be served. 
 In Pefkou street, the route will be directed towards the roundabout (near the social 

welfare) and take the 3rd exit to serve Axiou and move towards Strovolos Station. 
 The rest of the route will remain the same. 

 

Note: As the route will be circular, every bus stop on the route can be used to go back to Strovolos 
Station. 

 

 



   

   

 

ROUTE 22 TIMETABLE / ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 22 

DEPARTURES FROM STROVOLOS STATION/ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

(From 18/07/2022 - Από 18/07/2022) 

MONDAY – FRIDAY / ΔΕΥΤΕΡΑ - 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

SATURDAY/ΣΑΒΒΑΤΟ SUNDAY/ΚΥΡΙΑΚΗ 

05:05 05:35 06:35 
05:35 06:35 07:35 
06:05 07:35 08:35 
06:35 08:35 09:35 
07:05 09:35 10:35 
07:35 10:35 11:35 
08:05 11:35 12:35 
08:35 12:35 13:35 
09:05 13:35 14:35 
09:35 14:35 15:35 
10:05 15:35 16:35 
10:35 16:35 17:35 
11:05 17:35 18:35 
11:35 18:35 19:35 
12:05 19:35 20:35 
12:35 20:35 

 

13:05 21:35 
 

13:35 
  

14:05 
  

14:35 
  

15:05 
  

15:35 
  

16:05 
  

16:35 
  

17:05 
  

17:35 
  

18:05 
  

18:35 
  

19:05 
  

19:35 
  

20:05 
  

20:35 
  

21:05 
  


