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Τι είναι το ΣΑΣΘ 
Το ΣΑΣΘ αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του δημοσίου 
που ιδρύθηκε το 2001 (Ν. 2898/2001) και εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Είναι αρμόδιο 
να αποφασίζει για θέματα που αφορούν στις δημόσιες 
αστικές επιβατικές μεταφορές στα γεωγραφικά όρια της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
Το Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων και αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα 
μέλη του εκπροσωπούν το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο 
Μακεδονίας και Θράκης, το Περιφερειακό Συμβούλιο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το Εργατοϋπαλληλικό κέντρο 
Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Σήμερα το ΣΑΣΘ σχεδιάζει και προετοιμάζει τη μετεξέλιξή του 
σε μια Ενιαία Αρχή Μεταφορών και Μετακινήσεων, σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

What ThePTA is…
Thessaloniki Public Transport Authority (ThePTA) is a decentralised 
public authority created in 2001 (under Law 2898/2001) and 
is supervised by the Ministry of Infrastructure, Transport and 
Networks. It has the responsibility for decision making on urban 
public passenger transport matters within the geographical area 
of the Regional Unity of Thessaloniki.
ThePTA is governed by a council of seven members appointed 
by the Minister of Infrastructure, Transport and Networks. Its 
members represent the Ministry of Infrastructure, Transport 
and Networks (Chairman), the Ministry of Finance, the Ministry 
of Macedonia-Thrace Regions, the Regional Council of Regional 
Authority of Central Macedonia, Local Authorities Association, the 
Labor Centre of Thessaloniki and the General Police Headquarters 
of Thessaloniki (Traffic Road Police).
Today ThePTA plans and prepares its transformation into an 
Integrated Public Transport Authority in line with other European 
Transport Authorities.
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου ως νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών 
Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) τον Ιανουάριο του 2013 βασική προτεραιότητά μου ήταν η εκτίμηση της 
υφιστάμενης κατάστασης και ο σχεδιασμός μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής και προοπτικής 
για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Με βάση τις παρούσες συγκυρίες αλλά και 
την ανάγκη του πολίτη για ποιοτική, ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική αστική συγκοινωνία, 
η στρατηγική του ΣΑΣΘ για την προσεχή περίοδο επικεντρώνεται κυρίως στη βιώσιμη ανάπτυξη 
και λειτουργία του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών καθώς και στην παροχή υψηλής 
ποιότητας συγκοινωνιακών υπηρεσιών.
Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση από τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες των περισσότερων 
ελληνικών πόλεων κινείται σε επίπεδα χαμηλότερα σε σύγκριση με αρκετές από τις άλλες 
ευρωπαϊκές πόλεις. Παρόλα αυτά στο ΣΑΣΘ προσπαθούμε να υιοθετήσουμε εργαλεία 
και πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες σύγχρονες πόλεις της Ευρώπης, για να 
δημιουργήσουμε ένα νέο όραμα για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. 

•	 Ολοκληρώσαμε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη Μητροπολιτική 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο εκπονήθηκε σύμφωνα με τις Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ATTAC

•	 Εκπονήσαμε τη μελέτη για την αναδιοργάνωση του φορέα σε μια Ενιαία Αρχή 
Μεταφορών και Μετακινήσεων και ειδικότερα τη μελέτη που αφορά σε θέματα 
δημοπράτησης και ανάθεσης υπηρεσιών με λεωφορείο στην πόλη μας βάση του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EPTA

•	 Διαμορφώσαμε τη Στρατηγική για την εισαγωγή ενός Ενιαίου και Ευφυούς 
Συστήματος Πληρωμής ή Συλλογής Κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο) στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού έργου ATTAC

•	 Διερευνήσαμε τη δυνατότητα εισαγωγής δικτύου τραμ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού έργου ECOTALE και εκπονήσαμε μελέτη την οποία υποβάλαμε στο 
Υπουργείο Μεταφορών τον Ιούλιο του 2014

•	 Τοποθετήσαμε υποστηρικτικά συστήματα για την πληροφόρηση των μετακινουμένων 
σε τερματικούς σταθμούς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου NODES τον Ιούλιο του 2014

•	 Δημιουργήσαμε το υπόμνημα για τις προϋποθέσεις χωροθέτησης και ασφάλειας 
των στάσεων αστικών συγκοινωνιών

•	 Σχεδιάσαμε τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την ενσωμάτωση των θεμάτων 
ποιότητας στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες με ένα σύγχρονο σύστημα μέτρησης 
και αξιολόγησης ποιότητας εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας 
ΕΝ13816:2002. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣΑΣΘ είναι ήδη μέλος της Διεθνούς Ένωσης Δημοσίων Μεταφορών 
(UITP) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων POLIS. 
Ο συγκοινωνιακός χάρτης της πόλης σύντομα θα αλλάξει. Η λειτουργία του Μετρό θα 
μεταβάλει κατά πολύ τις κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης, ειδικά τις ώρες αιχμής. Το 
ΣΑΣΘ καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα πρόκληση, όπου είμαστε 
υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε την αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών του 
ΟΑΣΘ, προκειμένου να λειτουργούν συμπληρωματικά προς το Μετρό. Εξίσου απαραίτητη 
θεωρώ πως θα είναι και η λειτουργία ενός δικτύου Τραμ, ένα μέσο που θα δώσει άλλη 
πνοή και άλλο χρώμα στον αστικό ιστό της πόλης.
Στη Θεσσαλονίκη αξίζει ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών που θα συνδέει 
τους ανθρώπους με την πόλη. Η σύνδεση με την πόλη δεν περιορίζεται στην παροχή άνετης, 
γρήγορης, ασφαλούς και προσιτής μετακίνησης για τους πολίτες, αλλά επεκτείνεται στην 
διασφάλιση ποιότητας στο φυσικό, δομημένο και κοινωνικό περιβάλλον. 
Ως Πρόεδρος του ΣΑΣΘ, σας καλώ όλους να συμπορευτούμε για να επιτύχουμε τους 
στόχους μας και να βελτιώσουμε, ο καθένας από το δικό του πεδίο αρμοδιοτήτων, την 
ποιότητα ζωής στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη της καρδιάς μας.

Ιωάννης Παλαιστής
Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Dear friends, 

When I took over my new role as Chairman of the Public Transport Authority of Thessaloniki 
(ThePTA)  in January 2013 my main priority was to assess the current situation and design 
a new development policy and vision for the urban transport in Thessaloniki. Under these 
circumstances and taking into consideration the peoples’ need for qualitative, safe and 
environmentally friendly urban transport, ThePTA’s strategy for the forthcoming period is 
focused mainly on the sustainable development and operation of the urban transport 
system, and on the provision of high quality transport services.
The public transport service of most Greek cities is of a lower level as compared to that of 
other European cities. However, at ThePTA we are trying to adopt tools and practices that 
are applied in other modern European cities aiming at the creation of a new vision for 
Thessaloniki’s urban transport. 
In this framework, ThePTA:

•  completed the Sustainable Urban Mobility Plan for the metropolitan area of  
 Thessaloniki, which was prepared in accordance with the Directives of the 
 European Union as part of the European project ATTAC 
•  conducted the study for the transformation of ThePTA to an Integrated Transport  
 Authority and, particularly, the feasibility study on “Tendering and awarding the 
 bus transport services in Thessaloniki” in accordance with the European 
 Regulation 1370/2007 as part of the European project EPTA 
•  formulated the strategy for the introduction of a smart card integrated e-ticketing  
 and fare collection system as part of the European project ATTAC 
•  investigated the introduction of a tram network in Thessaloniki as part of the 
 European project ECOTALE and conducted a preliminary study that was submitted 
 to the Ministry of Transport in July 2014
•  placed innovative traveller information systems to assist commuters at   
 interchanges as part of the European project NODES in July 2014 
•  created a memorandum of specifications for the design and safe placement 
 of urban bus stops in Thessaloniki  
•  designed the strategy for the incorporation of quality aspects in urban public 
 transport using a modern system of quality measurement and evaluation 
 in line with the European quality standard EN13816: 2002. 

It is worth noting that ThePTA is already a member of the International Association of Public 
Transport (UITP) and the European Cities and Regions Network POLIS.
The city’s transportation map will soon change. The operation of the new Metro will change 
the traffic conditions in the city significantly, especially during peak hours. ThePTA has an 
important role in this new challenge where we have to restructure OASTh’s bus routes so 
as to complement the Metro. I believe that the introduction of a Tram network is equally 
essential, as it will drastically improve the city’s image.
Thessaloniki deserves a modern and sustainable transport system which will serve as 
a connector between the people and the city. This connection will not be limited to the 
provision of convenient, fast, safe and accessible transport for the citizens but it shall also 
extend to ensuring quality for the natural, built and social environment.
As the Chairman of ThePTA, I invite you all to work together towards achieving our objectives 
and improving the quality of life in Thessaloniki, the city of our heart.

Ioannis Palaistis
Chairman of ThePTA 

Χαιρετισμός Προέδρου ThePTA’s Chairman welcome

Στη Θεσσαλονίκη 
αξίζει ένα σύγχρονο 
και βιώσιμο σύστημα 
μεταφορών που 
θα συνδέει τους 
ανθρώπους με την 
πόλη. Η σύνδεση 
με την πόλη δεν 
περιορίζεται στην 
παροχή άνετης, 
γρήγορης, ασφαλούς 
και προσιτής 
μετακίνησης για 
τους πολίτες, αλλά 
επεκτείνεται στην 
διασφάλιση ποιότητας 
στο φυσικό, δομημένο 
και κοινωνικό 
περιβάλλον. 

Thessaloniki deserves 
a modern and 
sustainable transport 
system which will 
serve as a connector 
between the people 
and the city. This 
connection will not be 
limited to the provision 
of convenient, fast, 
safe and accessible 
transport for the 
citizens but it shall also 
extend to ensuring 
quality for the natural, 
built and social 
environment.
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1879: the first public transportation 
service is realized in Thessaloniki by a 
Belgian transport company using horse 
drawn coaches
1889: the construction of horse-drawn 
tram begins
1893: the horse-drawn tram starts its 
services, consisting of 120 horses and 
45 vehicles (route between the Railway 
Station and Alatini Mills)
1897: the construction of the sea-ports 
begins
1906: the first small steamboats start 
carrying passengers along ths coast line
1907: the first private car appears
1908: the electric tram starts to operate
1923: the first small buses appear
1925: the first taxis appear and the bus 
“Casa Nostra” starts its service, having a 
second passenger deck and its rear
1928: the first bus line starts to operate 
(route from Depot to Ionos Dragoumi Str.)
1930: new bus lines start to serve the 
refugee camps and the bus is gaining 
ground against the tram
1930: the first steam-powered ship starts 
carrying passengers at the Thermaikos 
gulf from Thessaloniki to Perea and Agia 
Triada
1934: the tram has already 102 vehicles, 

and a total capacity of 5000 passengers
1940: requisition of 35 buses for the 
needs of the war; eventually only 18 
buses return while in the mean time, the 
transportation needs of the city area 
served by tram and gazozen cars
1950: the Marshall Aid Plan enables the 
replacement of 170 out of the 243 city 
buses 
1952: establishment of KTEAL (cooperative 
of all bus operators; with 243 buses) – the 
tram gets threatened
1957: establishment of OASTh 
(Thessaloniki Urban Transport 
Organisation), succeeding the former PT 
operator KTEAL (with 283 buses) – the 
tram terminates operations
1970: the short sea transportation 
to Perea and Agia Triada terminates 
operations
1978: first appearance of articulated 
buses in Greece (159 seats)
1979: signing of the second contract 
between OASTh and the Greek 
government granting exclusive rights to 
OASTh for urban public transport until 
2000
2001: signing of the third contract 
between OASTh and the Greek 
government granting exclusive rights to 

OASTh for urban public transport until 
2009
2001: establishment of Thessaloniki Public 
Transport Authority (SASTh in greek)
2003: an additional financial agreement 
between OASTh and the Greek 
government is signed to extend the 
operational area of OASTh to 15 new 
municipalities (12 new bus routes are 
established and the fleet size increase by 
48 additional buses)
2008: signing of the fourth contract 
between OASTh and the Greek 
government granting exclusive rights to 
OASTh for urban public transport until 2 
years after completion of the first Metro 
line (64 new buses are added to the 
fleet)
2010: an additional financial agreement 
between OASTh and the Greek 
government is signed extending the 
service area of OASTh to 9 municipalities 
of Lagada area with the combined use of 
OASTh and KTEL (interurban bus operator) 
buses (18 new buses are added to the 
fleet)
2013: ThePTA’s members’ reduction (from 
11 to 7)
2014: New Ministerial decrees about 
OASTh’s compensation (years 2009-2017)

1879: δημιουργείται η 1η δημόσια 
συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης από 
Βελγική εταιρεία που αναλαμβάνει τη 
μεταφορά των επιβατών με άμαξες των 
4 – 5 θέσεων
1889: ξεκινάει η κατασκευή του 
ιππήλατου τραμ
1893: αρχίζει να λειτουργεί το ιππήλατο 
τραμ, αποτελούμενο από 120 άλογα και 
45 οχήματα (διαδρομή Σιδηροδρομικός 
Σταθμός- Μύλοι Αλατίνη)
1897: αρχίζει η κατασκευή του Λιμανιού
1906: τα πρώτα μικρά ατμόπλοια 
μεταφέρουν επιβάτες κατά μήκος της 
παραλίας
1907: εμφανίζεται το 1ο ιδιωτικό 
αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη
1908: αρχίζει να λειτουργεί το 
ηλεκτροκίνητο τραμ
1923: ξεκινούν τα πρώτα μικρά αστικά 
λεωφορεία
1925: εμφανίζονται τα πρώτα ταξί και 
κυκλοφορεί το λεωφορείο «Κάζα 
Νόστρα» με μεγάλο εξώστη στο πίσω 
μέρος
1928: ιδρύεται η 1η λεωφορειακή 
γραμμή Ντεπό- Ίωνος Δραγούμη
1930: δημιουργούνται λεωφορειακές 
γραμμές για την εξυπηρέτηση των 
προσφύγων και το λεωφορείο κερδίζει 

έδαφος σε βάρος του τραμ
1930: εμφανίζονται τα πρώτα 
ατμοκίνητα βαποράκια στον Θερμαϊκό 
προς Περαία και Αγία Τριάδα
1934: κυκλοφορούν ήδη 102 βαγόνια 
τραμ συνολικής χωρητικότητας 5000 
επιβατών
1940: τα 35 αστικά λεωφορεία της 
πόλης επιτάσσονται για τις ανάγκες 
του πολέμου-τελικά επιστρέφουν μόνο 
τα 18 λεωφορεία, ενώ η συγκοινωνία 
διεξάγεται με αυτοκίνητα «γκαζοζέν» 
και τραμ
1950: με το σχέδιο Μάρσαλ 
αντικαθίστανται τα 170 από τα 243 
αστικά λεωφορεία της πόλης
1952: ιδρύεται το ΚΤΕΑΛ (243 
λεωφορεία)-το τραμ απειλείται
1957: ιδρύεται ο ΟΑΣΘ (283 λεωφορεία)-
το τραμ καταργείται
1970: σταματά η ακτοπλοϊκή 
συγκοινωνία από/προς Περαία-Αγ. 
Τριάδα
1978: εμφανίζονται τα πρώτα αρθρωτά 
λεωφορεία στην Ελλάδα (159 θέσεων)
1979: υπογράφεται η 2η σύμβαση ΟΑΣΘ-
Ελληνικού Δημοσίου για παραχώρηση 
αποκλειστικού δικαιώματος μέχρι το 
έτος 2000 
2001: συστήνεται το Συμβούλιο Αστικών 

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)
2001: υπογράφεται η 3η σύμβαση ΟΑΣΘ-
Ελληνικού Δημοσίου για παραχώρηση 
αποκλειστικού δικαιώματος μέχρι το 
έτος 2009 
2003: υπογράφεται συμπληρωματική 
οικονομική συμφωνία μεταξύ ΟΑΣΘ-
Ελληνικού Δημοσίου για επέκταση του 
ΟΑΣΘ σε 15 νέους Δήμους (ιδρύονται 
12 νέες λεωφορειακές γραμμές, 
προστίθενται 48 λεωφορεία)
2008: υπογράφεται η 4η σύμβαση ΟΑΣΘ-
Ελληνικού Δημοσίου και η παραχώρηση 
αποκλειστικού δικαιώματος 
παρατείνεται έως και 2 χρόνια μετά την 
ολοκλήρωση των έργων του ΜΕΤΡΟ 
(προστίθενται 64 νέα λεωφορεία)
2010: υπογράφεται συμπληρωματική 
οικονομική συμφωνία ΟΑΣΘ-Ελληνικού 
Δημοσίου για επέκταση του ΟΑΣΘ σε 
9 Δήμους τους Επαρχείου Λαγκαδά 
με συνδυασμένη χρήση λεωφορείων 
ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ (προστίθενται 18 νέα 
λεωφορεία)
2013: αλλάζει η σύσταση του 
συμβουλίου από ενδεκαμελές σε 
επταμελές
2014: εκδίδονται υπουργικές 
αποφάσεις για τον καθορισμό της 
επιδότησης του ΟΑΣΘ (έτη 2009-2017). 

Ιστορική Αναδρομή των αστικών 
συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης

Historical review of urban public 
transport of Thessaloniki

Οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες έκαναν από πολύ νωρίς αισθητή την παρουσία 
τους στην γραφική πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα σημαντικότερα γεγονότα που 
σημάδεψαν τις συγκοινωνίες της πόλης από το ιππήλατο τραμ έως σήμερα είναι:

Urban public transport services first appeared in the picturesque city of Thessaloniki 
at the end of the 18th century. The milestones of the city’s transport services from the 
horse-drawn tram to date are as follows:
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Οι συγκοινωνίες 
της Θεσσαλονίκης σήμερα
Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και αποτελεί 
διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας. Η Θεσσαλονίκη 
είναι η έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας) η οποία απλώνεται σε μια έκταση 3.683km² και αριθμεί περίπου 
1.100.000 κατοίκους. Αποτελείται από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, 
Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 
Πυλαίας- Χορτιάτη, Θέρμης, Θερμαϊκού, Χαλκηδόνος, Δέλτα, Ωραιοκάστρου, 
Λαγκαδά και Βόλβης. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, αποτελούμενο 
από τους επτά πρώτους δήμους, εμφανίζει τη μεγαλύτερη πυκνότητα δόμησης και 
αριθμεί περίπου 820.000 κατοίκους (απογραφή 2011).
Οι επιβατικές μεταφορές στην περιοχή αυτή εκτελούνται με λεωφορεία, τα οποία 
διαχειρίζονται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ ΑΕ) και το 
Κοινό Ταμείο Επιβατικών Λεωφορείων Θεσσαλονίκης (ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ). 
Ο ΟΑΣΘ παρέχει συγκοινωνιακό έργο στη Θεσσαλονίκη από το 1957, στη βάση 
σύμβασης παραχώρησης αποκλειστικού δικαιώματος εκ μέρους του ελληνικού 
δημοσίου και για χρονικό διάστημα μέχρι 2 έτη μετά από την ολοκλήρωση της 
βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης. Διαθέτει 622 οχήματα διαφόρων τύπων 
τα οποία εξυπηρετούν 78 λεωφορειακές γραμμές. Από το 2004 λειτουργεί σύστημα 
τηλεματικής παρακολούθησης του στόλου του και πληροφόρησης προς τους 
επιβάτες του.
Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, από το 2010, στη βάση προγραμματικής σύμβασης με τον 
ΟΑΣΘ, ανέλαβε, εκτός από τις υπεραστικές επιβατικές συγκοινωνίες, την παροχή 
επιβατικών μεταφορών στους δήμους Wτου (πρώην) επαρχείου Λαγκαδά και σε 
ορισμένους οικισμούς εντός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με τη 
λειτουργία επτά γραμμών.
Οι ως άνω μετακινήσεις συμπληρώνονται από δημοτικές συγκοινωνίες τοπικής 
εμβέλειας.

The present of Public Transport 
in Thessaloniki
Thessaloniki is the second largest city of Greece and the administrative, financial and 
cultural center of Northern Greece. The city is the capital of Thessaloniki Regional Unity 
and of the region of Central Macedonia and spreads over an area of 3.683km² with 
a population of 1.100.000 inhabitants. It consists of the municipalities of Thessaloniki, 
Kalamaria, Kordelio-Evosmos, Neapolis-Sykies, Pavlos Melas, Ampelokipi-Menemeni, 
Pilea-Hortiatis, Thermi, Thermaikos, Halkidona, Delta, Oreokastro, Langada and Volvi. The 
agglomeration of Thessaloniki, consisting of the first seven aforementioned municipalities, 
has the greatest urban density and is populated by approximately 820.000 inhabitants 
(2011 National Census).
Passenger transport, in the area of the Regional Unity of Thessaloniki, is served by 
buses operated by the Thessaloniki Urban Transport Organization (OASTh SA) and by the 
interurban bus operator (KTEL THESSALONIKI SA).
OASTh provides transport services in Thessaloniki since 1957, according to a series of 
concession agreements with the Greek State, ratified by the parliament. The last contract 
grants exclusive rights for public transportation in the area until 2 years after the 
completion of the first Metro line. OASTh has a fleet of 622 buses of various types and 
serves 78 bus routes. An Automatic Vehicle Location system and a Passenger Information 
System have been operating since 2004.
KTEL THESSALONIKIS SA until recently was offering only inter-urban passenger transport. 
However, since 2010, on the basis of a contract signed with OASTh, it has also undertaken 
passenger transport services in the municipalities of the (former) Lagada area and some 
other settlements in the Thessaloniki Region though the operation of seven bus routes.
The above services are supplemented by local municipal bus lines. 

Στο πολεοδομικό συγκρότημα 
της Θεσσαλονίκης εκτελούνται 
καθημερινά περίπου 
2.300.000 μετακινήσεις 
προσώπων, από τις οποίες 
περίπου 500.000 με 
μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Την πρωτιά στις επιβατικές 
μεταφορές διατηρεί δυστυχώς 
το αυτοκίνητο. Ο δείκτης 
ιδιοκτησίας επιβατικών 
αυτοκινήτων ΙΧ πλησιάζει την 
τιμή των 450 οχημάτων ανά 
1000 κατοίκους.

In the agglomeration 
of Thessaloniki, some 
2,300,000 person trips 
are made on a typical day, 
of which approximately 
500,000 by public 
transport. The champion 
in passenger transport is 
unfortunately the private car. 
The passenger car-ownership 
index is approaching 
450 vehicles per 1000 
inhabitants. 

OASTH’s urban public 
transport network.

Το δίκτυο αστικής 
συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ.

Φω
τ.:

 d
ev

ia
nt

ar
t.c

om

Φω
τ.:

 G
oo

gl
e



10   ΣΑΣΘ | ThePTA   ΣΑΣΘ | ThePTA   11

       

■ εκπόνησε και προωθεί το 1ο 
ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στην 
Ελλάδα σε επίπεδο μητροπολιτικής 
περιοχής
■ προωθεί νέα μέσα δημοσίων 
συγκοινωνιών (τραμ, θαλάσσια 
αστική συγκοινωνία)
■ προωθεί τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς με τη δημιουργία Ειδικών 
Λωρίδων Λεωφορείων 
■ προωθεί καινοτόμα συστήματα 
για την εξυπηρέτηση των πολιτών 
(ηλεκτρονική πληρωμή κομίστρου, 
πληροφόρηση μετακινουμένων)
■ λαμβάνει μέτρα βελτίωσης 
του επιπέδου εξυπηρέτησης των 
επιβατών της Θεσσαλονίκης 
■ ασκεί κοινωνική πολιτική (δωρεά 
οχήματος ΑμεΑ στον ΟΑΣΘ, παροχή 
εισιτηρίων σε ιδρύματα, δωρεά 
δύο γερανοφόρων οχημάτων στην 
τροχαία κ.α.)
■ ασκεί περιβαλλοντική πολιτική 
προωθώντας φιλικούς προς το 
περιβάλλον τρόπους μετακίνησης 
(ποδήλατο, πεζή)
■ προωθεί δημιουργικές 
συνεργασίες με τοπικούς και 
εθνικούς φορείς για την εξυπηρέτηση 
των μετακινουμένων

■ prepared and promotes the 1st 
comprehensive Sustainable Urban 
Mobility Plan (SUMP) in Greece, at 
metropolitan area level
■ promotes new public transport 
modes (tram, urban sea transport) 
■ promotes public transport priority 
through the implementation of bus 
lanes
■ promotes innovative passenger 
support systems (e-ticketing, 
passenger information)
■ implements measures for the 
improvement of the level of service 
for passengers in Thessaloniki
■ implements social policy (donation 
of vehicle for disabled passengers 
to OASTh, donation of bus tickets to 
institutions,  donation of two truck-
mounted vehicles to the traffic police 
etc.)
■ implements environmental policy 
by promoting environmentally friendly 
travel modes (bicycle, on-foot)
■ promotes creative collaboration 
with local and national organisations 
for a more effective passenger service 

■ ανέπτυξε ένα σύγχρονο σύστημα 
μέτρησης και αξιολόγησης 
ποιότητας, συνδυασμένο με τα 
απαραίτητα εργαλεία ελέγχων, το 
οποίο είναι εναρμονισμένο με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας 
ΕΝ13816:2002
■ μελετά και εισηγείται προς το 
αρμόδιο Υπουργείο τις επεκτάσεις 
περιοχών εξυπηρέτησης του ΟΑΣΘ
■ μελετά και εγκρίνει τη λειτουργία 
δημοτικής/ διαδημοτικής 
συγκοινωνίας στους ΟΤΑ 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης
■ διενεργεί τον φιλικό 
διακανονισμό διαφορών μεταξύ 
πολιτών και ΟΑΣΘ
■ εγκρίνει και παρακολουθεί τον 
Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον 
Καταναλωτή υιοθετώντας τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 181/2011
■ προετοιμάζεται για το αύριο 
της νέας αγοράς των επιβατικών 
μεταφορών στη βάση των 
υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 
1370/07.

■ developed a modern system for 
quality measurement and evaluation, 
combined with all the essential 
monitoring tools and harmonized 
with the European quality standard 
EN13816:2002
■ studies and provides 
recommendation to the competent 
Ministry regarding the necessary 
expansions of OASTh’s service area 
■ studies and approves the 
operation of inter/intra-municipal bus 
transport within the Regional Unity of 
Thessaloniki
■ conducts the friendly dispute 
settlement between citizens - 
passengers and OASTh
■ approves and monitors the 
Customer Charter for Thessaloniki Bus 
Passenger Rights in accordance with 
the European Regulation 181/2011
■ prepares the scene for a liberalised 
passenger transport market in 
accordance with European Regulation 
1370/2007

■ προετοιμάζει τη νέα Ενιαία Αρχή 
Μεταφορών και Μετακινήσεων της 
Θεσσαλονίκης
■ εκπόνησε μελέτη με τίτλο 
«Δημοπράτηση και ανάθεση των 
υπηρεσιών με λεωφορείο στην 
Θεσσαλονίκη»
■ διαμορφώνει το συγκοινωνιακό 
χάρτη των δημοσίων συγκοινωνιών 
της Θεσσαλονίκης
■ προτείνει τη δημιουργία 
ολοκληρωμένου δικτύου ΤΡΑΜ 
για τη Μητροπολιτική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης
■ σχεδιάζει και χωροθετεί τερματικούς 
σταθμούς και σταθμούς μετεπιβίβασης 
■ χρησιμοποιεί νέα εργαλεία για την 
πληροφόρηση των μετακινουμένων 
σε σταθμούς μετεπιβίβασης
■ ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων του συστήματος 
τηλεματικής και της πληροφόρησης σε 
πραγματικό χρόνο
■ ανέπτυξε την υποδομή γεωχωρικών 
πληροφοριών, όπου αποτυπώνονται 
τα δρομολόγια των αστικών 
συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης στην 
ιστοσελίδα της Google
■ σχεδίασε τη Στρατηγική για την 
εφαρμογή του Ενιαίου και Ευφυούς 
Συστήματος Πληρωμής και Συλλογής 
Κομίστρου Αστικών Συγκοινωνιών στη 
Θεσσαλονίκη (ηλεκτρονικό εισιτήριο)
■ σχεδίασε τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις για την ενσωμάτωση 
των θεμάτων ποιότητας στις 
δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της 
Θεσσαλονίκης
■ δημιούργησε το Υπόμνημα για 
τις προϋποθέσεις χωροθέτησης 
και ασφάλειας στάσεων αστικών 
συγκοινωνιών

■ prepares the new Integrated Public 
Transport Authority of Thessaloniki
■ carried out a feasibility study 
regarding “Tendering and Awarding the 
Bus Transport Services in Thessaloniki” 
■ shapes the public transport map of 
Thessaloniki 
■ proposes the implementation of 
an integrated Tram network in the 
Metropolitan Area of Thessaloniki
■ plans and defines suitable locations 
for bus terminals and interchanges 
■ develops and implements new tools 
to facilitate passenger information 
availability at interchanges 
■ encourages the enhancement of 
OASTh’s telematics system and the 
provision of real time information
■ developed the Google Transit Feed 
Specification (GTFS) database for 
Google
■ developed the Strategy for the 
implementation of an Integrated Smart 
Ticketing system for Thessaloniki’s 
urban transport system (e-ticketing)
■ designed the strategy for the 
integration of quality aspects in 
Thessaloniki’s urban public transport 
system
■ created a Memorandum of 
specifications for the design and 
placement of urban bus stops in 
Thessaloniki

Διαμορφώνει
πολιτική

Policy makingΕποπτεύει SupervisingΣχεδιάζει Planning

Δράσεις του ΣΑΣΘ What ThePTA does…
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■ είναι ο μοναδικός φορέας της Ελλάδας που 
συμμετείχε στην παγκόσμια καμπάνια της Διεθνούς 
Ένωσης Δημοσίων Μεταφορών UITP «Κερδίζουμε με 
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» (2013)
■ οργανώνει εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 
■ συμμετέχει στη λειτουργία του 1ου Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Μετακινουμένων (ΚΕΜ) στην Ελλάδα
■ οργανώνει εκδηλώσεις προώθησης των 
αποτελεσμάτων των έργων στα οποία συμμετέχει
■ σχεδιάζει και διαθέτει ενημερωτικά και 
πληροφοριακά φυλλάδια προς τους πολίτες και 
τους επισκέπτες
■ συμμετέχει σε συνέδρια προωθώντας τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς 
■ διαβουλεύεται με τοπικούς φορείς για θέματα 
δημοσίων συγκοινωνιών και βιώσιμων τρόπων 
μετακίνησης.

■ ThePTA is the only Greek Organisation which 
participated in UITP’s international campaign “Grow with 
Public Transport” in 2013
■ organises events during the European Mobility Week 
supports the operation of the 1st Mobility Centre (KEM) 
in Greece 
■ organises events to promote the results of projects in 
which it participates 
■ designs and distributes brochures and leaflets to 
citizens and tourists
■ participates in conferences promoting public transport 
modes
■ consults with local stakeholders on public transport 
and sustainable mobility issues  

■ με τους παρόχους συγκοινωνιακού έργου στην ΠΕ 
Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ)
■ όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από μέρους του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ 
Θεσσαλονίκης AE και τη λειτουργία δημοτικής 
συγκοινωνίας
■ με την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (με στόχο την ωρίμανση του 
έργου του μετρό και των επεκτάσεων αυτού)
■ με το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 
για την ένταξη του δικτύου τραμ στο ΕΣΠΑ 2014-2020
■ με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 
Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
■ με την Εγνατία Οδό ΑΕ και τον ΟΑΣΑ για την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας
■ με το Σωματείο Ταξί για την χρήση των 
λεωφορειολωρίδων και τη δυνατότητα εφαρμογής 
του ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής και στα Ταξί
■ με την Τροχαία για την αστυνόμευση των 
λεωφορειολωρίδων και την εφαρμογή 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
■ με διάφορους φορείς και ομάδες πολιτών για τη 
δημιουργία μίας φιλικότερης προς το περιβάλλον πόλης

■ public transport providers within the Regional 
Authority of Thessaloniki (OASTh, KTEL Thessalonikis SA) 
■ all Municipalities comprising the Regional Unity of 
Thessaloniki for the improvement of the services of 
OASTh and KTEL Thessalonikis SA and the operation of 
inter/intra municipal bus services
■ ATTIKO METRO SA for the Thessaloniki METRO project 
and its extensions
■ the Municipality of Thessaloniki and ATTIKO METRO SA 
for the inclusion of the tram network in the NSRF 2014-
2020
■ the Hellenic Institute of Transport (HIT) of the Centre 
for Research and Technology Hellas (CERTH) 
■ Egnatia Odos SA and OASA for exchange of expertise 
■ the Taxi Association for the use of bus lanes and the 
potential application of e-ticketing for taxies
■ the Traffic Road Police for policing of bus lanes and 
implementation of restrictive measures when necessary
■ various stakeholders and citizens’ groups for the 
creation of a more environmentally friendly city

Ενημερώνει
και ευαισθητοποιεί

Informing and raising 
awareness 

Συνεργάζεται Cooperates with
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Το ΣΑΣΘ επίσης... ThePTA also...

Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα

Συμμετέχει 
σε διεθνή fora
Participates in 
international foraParticipates in European Projects 

Nodes: “New Tools for Design and 
Operation of Urban Transport 
Interchanges” (2012-2015)
Εταίρος στο Ευρωπαϊκό διακρατικό έργο 
του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αντικείμενο 
την εφαρμογή νέων εργαλείων για 
το σχεδιασμό και τη λειτουργία 
πολυτροπικών συγκοινωνιακών 
τερματικών σταθμών.

Partner in the NODES Project co funded 
by the 7th Framework Programme (FP7) 
of European Commission, aiming at the 
implementation of new tools for the 
design and operation of Urban Transport 
Interchanges. 
www.nodes-nterchanges.eu

EcOTalE: “External costs of Transport and 
land Equalization” (2012-2014)
Εταίρος στο έργο Ecotale του 
προγράμματος διαπεριφερειακής 
συνεργασίας INTERREG IVC με στόχο την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για 
μείωση του εξωτερικού κόστους στις 
αστικές μεταφορές.

Partner in the ECOTALE project of the 
INTERREG IV program aiming at the exchange 
of best practices for the minimisation of the 
external costs of urban transport.
www.ecotale.eu

aTTac: “attractive Urban Public Transport 
for accessible cities” (2011-2014)
Εταίρος στο έργο ATTAC του Διακρατικού 
προγράμματος χωρών Νοτιο Ανατολικής 
Ευρώπης (SEE) με στόχο την προώθηση: 
i) συστημάτων ευέλικτων μεταφορών ii) 

καινοτόμων και ενιαίων ολοκληρωμένων 
συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων και 
έξυπνων καρτών iii) έξυπνων συστημάτων 
ενημέρωσης επιβατών. 

Partner in the ATTAC project funded by 
the transnational program of the SEE 
countries aiming at the promotion of: i) 
flexible transport systems, ii) innovative 
and comprehensive integrated ticketing 
and smart cards, iii) intelligent passenger 
information systems. 
www.attacproject.eu

EPTa: “European Public Transport 
authorities” (2012-2014)
Εταίρος στο έργο EPTA του Διακρατικού 
προγράμματος χωρών INTERREG IVC 
με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για τη δημιουργία πρότυπου 
εποπτικού φορέα των αστικών 
επιβατικών μεταφορών. 

Partner in the EPTA project of the INTERREG 
IV program aiming at the exchange of best 
practices for creating a standard European 
Public Transport Authority model. 
www.eptaproject.eu

cIVITaS caTalIST (2010-2011)
Έργο χρηματοδοτούμενο από το 
πρόγραμμα CIVITAS που αφορά 
τη σκοπιμότητα και διερεύνηση 
εναλλακτικών ηλεκτροκίνητων μέσων  
σταθερής τροχιάς για τη σύνδεση 
του τερματικού σταθμού του Μετρό 
στη Μίκρα με το διεθνές αεροδρόμιο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης.

Project funded by the CIVITAS CATALIST 
program – Feasibility study for the 
implementation of alternative electric rail 

systems to connect the MIKRA station to 
the MACEDONIA international airport of 
Thessaloniki. 

Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής 
Κινητικότητας & Ελέγχου κυκλοφορίας 
- Urban mobility management center of 
Thessaloniki (2009-2012)
Εταίρος στο ως άνω έργο εκτελούμενο 
από κοινοπραξία τοπικών φορέων 
με ευρωπαϊκό ερευνητικό ινστιτούτο, 
με στόχο την ενημέρωση των 
μετακινουμένων για τις δυνατότητες 
μετακίνησης στο πολεοδομικό 
συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση της 
κινητικότητας. 

Partner in the project consortium 
comprising Local Authorities and European 
Research Institutes, aiming at the 
development of a traveller information 
system for mobility management purposes 
at the urban area of Thessaloniki.

ΒΑΜΒΙΝΙ (2009-2012)
Προώθηση των προτύπων αειφόρου 
μετακίνησης στα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας 3,5-5 ετών, σε συνεργασία 
με την Ανατολική ΑΕ και στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ΚΕΜ Καλαμαριάς. 
Κοινωνικοποίηση για καθαρές και 
ενεργειακά αποδοτικές μετακινήσεις στο 
πλαίσιο του προγράμματος Intelligent 
Energy Europe.

Member of the Policy Board of the BAMBINI 
Project, aiming at the promotion of 
sustainable travel patterns for pre-school 
children aged 3,5-5 years old,  in collaboration 
with ANATOLIKI SA, in the framework of the 
Kalamaria Mobility Centre.

FlIPPER (2008-2011)
Μέλος της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής (Policy Board) στο έργο 
διακρατικής συνεργασίας (INTERREG 
IVC) «Ευέλικτες Μεταφορικές 
Υπηρεσίες και πλατφόρμες ICT για 
την οίκο-κινητικότητα σε αστικές και 
περιφερειακές ευρωπαϊκές περιοχές».

Member of the Advisory Board of the 
FLIPPER Project, funded by the INTERREG 
IVC Program aiming at “Flexible Transport 
Services and ICT platform for Eco-mobility 
in European urban and regional areas”.

caT MED (2009-2011)
Μέλος της Επιτροπής Εμπλεκομένων 
Φορέων (Stakeholder Committee) 
στο έργο διακρατικής συνεργασίας 
(INTERREG), «Η αλλαγή των μεσογειακών 
μητροπόλεων με το χρόνο: πρόληψη 
των φυσικών κινδύνων, ιδίως εκείνων 
που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή 
μέσω της προώθησης ενός αειφόρου, 
συμπαγούς και πολυλειτουργικού 
αστικού προτύπου».

Member of the Stakeholder Committee 
of the CAT MED Project funded by 
the INTERREG Program: Change of 
Mediterranean metropolis over time 
– the prevention of natural hazards, 
particularly those related to climate 
change by promoting a sustainable, 
multifunctional and compact urban 
model. 

GRaBS (2009-2011)
Μέλος της Επιτροπής Εμπλεκομένων 
φορέων (Stakeholder Committee) 

στο έργο διακρατικής συνεργασίας 
(INTERREG IVC), «Ανταλλαγή της 
γνώσης, της εμπειρίας και των καλών 
πρακτικών που αφορούν στρατηγικές 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή».

Member of the Stakeholder Committee of 
the GRABS Project funded by the INTERREG 
IVC Program: Exchange of Knowledge, 
experience and best practices regarding 
adaptation strategies to climate change.

Mobi-NET (2008)
Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe 
– Υλοποίηση του πρώτου Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Μετακινούμενων 
στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την 
Ανατολική ΑΕ και το Δήμο Καλαμαριάς. 

Project funded by the Intelligent Energy 
Europe Programme – Implementation 
of the first Mobility Center in Greece, in 
cooperation with ANATOLIKI SA and the 
Municipality of Kalamaria.
www.kemdkalamarias.gr

SUNRISE (2004-2006)
Πρόγραμμα INTERREG IIIC, Κοινωνική 
συνοχή σε αστικές/αγροτικές 
περιοχές βασισμένη σε καινοτόμες 
και αειφόρες υπηρεσίες μαζικών 
μεταφορών, Μελέτη σκοπιμότητας 
εξυπηρέτησης μεταφοράς μειονεκτικών 
ομάδων πληθυσμού σε αστικούς και 
περιαστικούς πυρήνες. 

Project funded by the INTERREG IIIC 
Programme, Social cohesion in urban 
/ rural areas based on innovative and 
sustainable public transport services, 
Feasibility study on transport services 
for disadvantaged population groups in 
urban and suburban communities.

UITP (Διεθνής Ένωση Δημοσίων 
Συγκοινωνιών) 
Organizing authorities committee/UITP 
(Διεθνής Επιτροπή Εποπτικών Φορέων 
Δημοσίων Συγκοινωνιών)

UITP (Union International des Transports – 
International Association of Public Transport)  
and UITP Organizing Authorities Committee 

cIVITaS Forum (Φόρουμ Δικτύου πόλεων 
και φορέων της πρωτοβουλίας CIVITAS) 

CIVITAS Forum (Forum of Cities’ Network 
under the CIVITAS initiative)

POlIS Network (Δίκτυο POLIS για την 
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
και πολιτικών σε θέματα αστικών 
μεταφορών και μετακινήσεων)

POLIS Network (European Cities and Regions 
Networking for Innovative Transport 
Solutions).
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Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
για τη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης 
(Ευρωπαϊκό Έργο aTTac)
Το ΣΑΣΘ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ATTAC εκπόνησε το Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Μητροπολιτικής περιοχής της 
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο για βιώσιμες 
αστικές μεταφορές που αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο του είδους του 
στην Ελλάδα βασισμένο σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) for the 
Metropolitan Area of Thessaloniki (ATTAC-EU project)
As part of the ATTAC –SEE Project, ThePTA developed the Sustainable Urban 
Mobility Plan for the metropolitan area of   Thessaloniki. It is a Strategic Plan 
with emphasis on public transport. It is the first of its kind in Greece, based 
on the European Union guidelines and principles.

Ενιαία Αρχή Μεταφορών 
και Μετακινήσεων
(Ευρωπαϊκό έργο EPTa)
Το ΣΑΣΘ στο  πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EPTA 
διερεύνησε την καταλληλότητα των διαφόρων 
μοντέλων οργάνωσης μιας Αρχής Δημοσίων 
Μεταφορών και Μετακινήσεων. Η σκοπιμότητα 
των διαφορετικών λειτουργιών αυτής εξετάστηκε 
μέσα από τις 8 διαφορετικές μελέτες σκοπιμότητας 
που εκπονήθηκαν από τους εταίρους του έργου. 
Το ΣΑΣΘ σε αυτό το πλαίσιο εκπόνησε μελέτη με 
τίτλο «Δημοπράτηση και ανάθεση των υπηρεσιών 
με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη».

Public Transport Authority 
(EPTA-EU project)
EPTA consortium investigated the suitability of 
different models of PTA structure in medium 
sized urban and small rural areas. The feasibility 
of various different functions (most relevant to 
the project partners) within the EPTA pillars has 
been examined through 8 different feasibility 
studies. In this framework ThePTA conducted a 
study entitled “Tendering and awarding the bus 
transport services in Thessaloniki”.

Το πρωτοπόρο έργο του ΣΑΣΘ με μια ματιά*
ThePTA’s innovative work at a glance*

* Δείτε τις ολοκληρωμένες εκδόσεις στο www.thita.gov.gr
* Full documents are publicly available at www.thita.gov.gr

Κέντρο 
Εξυπηρέτησης 
Μετακινουμένων (ΚΕΜ)
Το ΣΑΣΘ στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού έργου Mobi-NET 
συμμετείχε στη δημιουργία και 
λειτουργία του πρώτου Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Μετακινούμενων 
(ΚΕΜ) στην Ελλάδα, την οποία 
υποστηρίζει μέχρι σήμερα.

Mobility Center 
of Kalamaria 
(MOBINET-EU project)
As part of the Mobi-NET 
European Project, ThePTA 
participated in the development 
and operation of the first 
Mobility Center in Greece. 
ThePTA continues to support its 
operation until today. 
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Προτεινόμενο μοντέλο για τις Αρχές Δημοσίων Μεταφορών 
και Μετακινήσεων μικρών και μεσαίων πόλεων
Proposed Model for a PTA in medium or small city
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Πληροφόρηση 
των μετακινουμένων 
σε σταθμούς  μετεπιβίβασης 
(Ευρωπαϊκό έργο NODES)
Το ΣΑΣΘ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου NODES μελετά 
μεταξύ άλλων την επίδραση των νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης στις επιλογές του επιβατικού κοινού. 
Για το σκοπό αυτό εγκατέστησε στον ανατολικό σταθμό 
μετεπιβίβασης ΙΚΕΑ ηλεκτρονικό εξοπλισμό αποτελούμενο 
από 2 διαδραστικούς σταθμούς πληροφόρησης (infokiosks) 
και 1 πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων – έξυπνη στάση (VMS). 
Χρησιμοποιώντας τα infokiosks οι επιβάτες/χρήστες 
μπορούν να πληροφορηθούν για την ώρα αναχώρησης 
όλων των γραμμών που εξυπηρετούν το σταθμό του ΙΚΕΑ και 
να σχεδιάσουν τη μετακίνησή τους από /προς οποιοδήποτε 
προορισμό εντός της περιοχής εξυπηρέτησης του ΟΑΣΘ ενώ 
η πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων είναι μια «έξυπνη στάση» 
που δίνει στους επιβάτες την απαραίτητη πληροφορία για το 
πότε αναχωρεί το επόμενο δρομολόγιο κάθε γραμμής που 
εξυπηρετεί το σταθμό.

Traveller information 
at interchanges (NODES-EU project)
As part of the NODES European Project ThePTA investigates, 
among others, the impact of new information technologies 
on travellers’ choices. For this purpose, ThePTA has placed 
two infokiosks and a Variable Message Sign - Smart Bus stop 
at IKEA interchange. 
The use of the infokiosks allows passengers / users to 
retrieve information regarding the departure time of all 
bus lines serving IKEA interchange and to plan their trip to/
from any destination within OASTh’s service area effectively. 
The VMS is practically a “smart” bus stop, displaying the 
necessary information regarding the imminent departure of 
each bus line serving the interchange.

Το πρωτοπόρο έργο του ΣΑΣΘ με μια ματιά*
ThePTA’s innovative work at a glance*

Ενιαίο και Ευφυές Σύστημα 
Συλλογής και Πληρωμής 
Κομίστρου (Ευρωπαϊκό Έργο 
aTTac)
Το ΣΑΣΘ στο  πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου 
ΑΤΤΑC – Πρόγραμμα SEE,  ολοκλήρωσε τη 
Στρατηγική για την εισαγωγή ενός Ενιαίου  
και Ευφυούς Συστήματος Συλλογής και 
Πληρωμής Κομίστρου (ΕΕΣΚ) στις Αστικές 
Συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.

Smart card and integrated 
e-ticketing and fare collection 
system (ATTAC-EU project)
As part of the ATTAC – SEE project 
ThePTA developed the Strategy for 
the introduction of a Smart Card 
and Integrated e –ticketing and fare 
collection system (SITS) for Thessaloniki’s 
public transport services. 

Design of Tram Network in the Metropolitan area 
of Thessaloniki (ECOTALE-EU project)
As part of the ECOTALE- Interreg IVC project ThePTA conducted a 
preliminary feasibility study for the introduction of a tram network 
in Thessaloniki as a means for urban regeneration and reduction of 
external costs of transport.

Σχεδιασμός Δικτύου Τραμ στη 
Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης 
(Ευρωπαϊκό Έργο EcOTalE)
Το ΣΑΣΘ στο  πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ECOTALE εκπόνησε 
προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για την ένταξη τραμ στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης ως μέσου αστικής αναζωογόνησης και 
μείωσης του εξωτερικού κόστους των μεταφορών.

* Δείτε τις ολοκληρωμένες εκδόσεις στο www.thita.gov.gr
* Full documents are publicly available at www.thita.gov.gr
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αναπτυξη του δικτυου τΡαΜ

Όδευση 
ευΌσΜΌσ (ΠΛ. ευΌσΜΌυ)  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  Λ. ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΚΤΕΛ)  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  (ΝσσΘ)  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  ΤΣΙΜΙΣΚΗ (ΧΑΝΘ)  Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ  Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  Ν. ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΑΠΑΦΗ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 

 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ  ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ  (ΕΛΑΙΩΝΕΣ) 

ΧΑΝΘ  Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ  Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Β. ΟΛΓΑΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ   ΜΙΚΡΑ

ΝσσΘ  ΜΙΧ. ΚΑΛΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
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Το ΣΑΣΘ καλείται να εποπτεύσει τις αστικές συγκοινωνίες σε ένα πολεοδομικό 
συγκρότημα με πληθυσμό 1.000.000 κατοίκους και σύντομα με περισσότερους 
του ενός φορείς παροχής συγκοινωνιακών υπηρεσιών (μετρό, θαλάσσια 
συγκοινωνία, τραμ, προαστιακός σιδηρόδρομος). Επιβάλλεται κατά συνέπεια η 
μετεξέλιξή του σε έναν ενιαίο μητροπολιτικό φορέα σχεδιασμού μεταφορών 
με ρητές αρμοδιότητες εποπτείας και δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων 
παροχής έργου. Σε αυτή του την προσπάθεια το ΣΑΣΘ αξιοποιεί την ευρωπαϊκή 
εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης ανάλογων φορέων για τη 
δημιουργία ενός πρότυπου φορέα μεταφορών.

Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία η νέα Αρχή Μεταφορών οραματίζεται:

 να δημοπρατεί και να αναθέτει συμβάσεις επιβατικών μεταφορών 
 να σχεδιάζει και να εποπτεύει τις υπηρεσίες παροχής επιβατικών     
      μεταφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 
 να κατανέμει τους αναγκαίους πόρους στους παρόχους συγκοινωνιακού 
      έργου
 να προωθεί διατροπικές και συντροπικές πολιτικές για την ενοποίηση 
      των μεταφορών.

ThePTA is responsible for the monitoring of public transport services within an urban 
area of 1,000,000 inhabitants and one bus operator. In the near future several new 
operators of transport services (Metro, urban sea transport, tram, suburban rail) are 
expected to be introduced. Therefore, its transformation from a simple supervisory 
board in a modern European Public Transport Authority with extended competences 
is considered critical. For this purpose ThePTA exploited the European experience 
and best practices of other similar authorities for developing a transferable and 
customizable model of Public Transport Authority.

Utilising the European experience, ThePTA’s competencies shall be enhanced to 
include:

 Tendering and awarding the public transport services
 Planning and monitoring the public transport services in the Regional Unity 
      of Thessaloniki
 Allocating the resources to the public transport operators
 Promoting multi-modal and co-modal policies for the integration of the transport. 

Το ΣΑΣΘ αξιοποιεί 
την ευρωπαϊκή 
εμπειρία και τις 
βέλτιστες πρακτικές 
οργάνωσης 
ανάλογων φορέων.

ThePTA exploited the 
European experience 
and best practices 
of other similar 
authorities.

Το ΣΑΣΘ του αύριο ThePTA of tomorrow
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«ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΖΟΥΜΕ 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

“THE VISION BECOMES REALITY AND ThePTA  
CREATES A NEW PATH FOR PUBLIC TRANSPORT” 

www



 

65, Georgikis Scholis Ave., GR 57001, Pylaia-Thessaloniki, Greece
Τel: +30 2310 483070  |  Fax: +30 2310 483071

http://www.thita.gov.gr  |  email: info@sasth.gr

THESSALONIKI  PUBLIC
TRANSPORT  AUTHORITY

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, ΤΚ  57001, Πυλαία
Τηλ: 2310 483070  |  Φαξ: 2310 483071
http://www.thita.gov.gr  |  email: info@sasth.gr
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