
ΚΟΜΙΣΤΡΑ Ο.Α.Σ.Θ. όπως ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2014

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 1.00 €

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 0.50 €

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 1.20 €

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 0.60 €

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 1.50 €

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 0.80 €

Ισχύει για μία μόνο μετακίνηση σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές.
Τα προτυπωμένα εισιτήρια πωλούνται από τα εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. και 
από περίπου 1200 καταστήματα πώλησης ή εκδίδονται από τα εντός των 
λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα. Όταν εκδίδονται από τα εντός των 
λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, τιμώνται προς 1,10€ τα κανονικά και 
0,60€ τα μειωμένα.

ΦΟΙΤΗΤΩΝ, 
ΜΑΘΗΤΩΝ, 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ,       
Α. με Α. με ποσοστό 

67% και άνω, 
Ηλικιωμένων άνω 

των 65 ετών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 2 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ / 70' ΩΡΑΣ
Ισχύει για δύο (2) μετακινήσεις από και προς κάθε κατεύθυνση 

Τα εισιτήρια δύο (2) μετακινήσεων (Κανονικό ή Μειωμένο) ισχύουν για 2 
μετακινήσεις που θα γίνουν από και προς κάθε κατεύθυνση, μέσα σε 70 
λεπτά της ώρας από την έκδοσή τους (αν εκδοθούν μέσα στα λεωφορεία) ή 
από την πρώτη επικύρωσή τους (αν είναι προτυπωμένα όπως τα 
εικονιζόμενα).
Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη επικύρωση πρέπει να γίνει εντός των 70 
λεπτών και το εισιτήριο ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής αυτής 
και την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο.
Τα προτυπωμένα χρονικά εισιτήρια των δύο (2) μετακινήσεων πωλούνται 
από τα εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. και από περίπου 1200 καταστήματα 
πώλησης ή εκδίδονται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα. 
Όταν εκδίδονται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, 
τιμώνται προς 1,30€ τα κανονικά και 0,70€ τα μειωμένα.

ΦΟΙΤΗΤΩΝ, 
ΜΑΘΗΤΩΝ, 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ,       
Α. με Α. με ποσοστό 

67% και άνω, 
Ηλικιωμένων άνω 

των 65 ετών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 3 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ / 90' ΩΡΑΣ
Ισχύει για έως τρείς (3) μετακινήσεις από και προς κάθε κατεύθυνση 

Τα εισιτήρια τριών (3) μετακινήσεων (Κανονικό ή Μειωμένο) ισχύουν για 
έως 3 μετακινήσεις που θα γίνουν από και προς κάθε κατεύθυνση, μέσα σε 
90 λεπτά της ώρας από την έκδοσή τους (αν εκδοθούν μέσα στα 
λεωφορεία) ή από την πρώτη επικύρωσή τους (αν είναι προτυπωμένα όπως 
τα εικονιζόμενα).
Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία επικύρωση πρέπει να γίνει εντός των 90 
λεπτών και το εισιτήριο ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής αυτής 
και την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο.
Τα προτυπωμένα χρονικά εισιτήρια των τριών (3) μετακινήσεων πωλούνται 
μόνο από τα εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. Όταν εκδίδονται από τα εντός των 
λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, η τιμή αυτών δεν προσαυξάνεται.

ΦΟΙΤΗΤΩΝ, 
ΜΑΘΗΤΩΝ, 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ,       
Α. με Α. με ποσοστό 

67% και άνω, 
Ηλικιωμένων άνω 

των 65 ετών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 4 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ / 120' ΩΡΑΣ
Ισχύει για έως τέσσερις (4) μετακινήσεις από και προς κάθε 

κατεύθυνση. Τα εισιτήρια τεσσάρων (4) μετακινήσεων (Κανονικό ή Μειωμένο) ισχύουν 
για έως 4 μετακινήσεις που θα γίνουν από και προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση, μέσα σε 120 λεπτά της ώρας από την έκδοσή τους (αν 
εκδοθούν μέσα στα λεωφορεία) ή από την πρώτη επικύρωσή τους (αν είναι 
προτυπωμένα όπως τα εικονιζόμενα).
Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία επικύρωση πρέπει να γίνει εντός των 120 
λεπτών και το εισιτήριο ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής αυτής 
και την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο.
Τα εισιτήρια αυτά αποτελούν το νόμιμο και αποκλειστικό κόμιστρο των 
επιβατών που μετακινούνται με λεωφορεία της ΚΤΕΛ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
στο επαρχείο Λαγκαδά, εφόσον πραγματοποιούν τουλάχιστον 1 
μετεπιβίβαση στο Λαγκαδά.
Τα προτυπωμένα χρονικά εισιτήρια των τεσσάρων (4) μετακινήσεων 
πωλούνται μόνο από τα εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. Όταν εκδίδονται από τα 
εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, η τιμή αυτών δεν 
προσαυξάνεται.



ΚΑΝΟΝΙΚΟ 2.00 €

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 1.00 €

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 2.00 €

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 1.00 €

Κ Α Ρ Τ Ε Σ   Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ω Ν   Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ω Ν

ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 30.00 € 15.00 €

ΤΡΙΜΗΝΗ 84.00 € 42.00 €

ΕΞΑΜΗΝΗ 150.00 € 75.00 €

ΕΤΗΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 270.00 € 135.00 €

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 4 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ / 120' ΩΡΑΣ
Ισχύει για έως τέσσερις (4) μετακινήσεις από και προς κάθε 

κατεύθυνση. Τα εισιτήρια τεσσάρων (4) μετακινήσεων (Κανονικό ή Μειωμένο) ισχύουν 
για έως 4 μετακινήσεις που θα γίνουν από και προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση, μέσα σε 120 λεπτά της ώρας από την έκδοσή τους (αν 
εκδοθούν μέσα στα λεωφορεία) ή από την πρώτη επικύρωσή τους (αν είναι 
προτυπωμένα όπως τα εικονιζόμενα).
Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία επικύρωση πρέπει να γίνει εντός των 120 
λεπτών και το εισιτήριο ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής αυτής 
και την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο.
Τα εισιτήρια αυτά αποτελούν το νόμιμο και αποκλειστικό κόμιστρο των 
επιβατών που μετακινούνται με λεωφορεία της ΚΤΕΛ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
στο επαρχείο Λαγκαδά, εφόσον πραγματοποιούν τουλάχιστον 1 
μετεπιβίβαση στο Λαγκαδά.
Τα προτυπωμένα χρονικά εισιτήρια των τεσσάρων (4) μετακινήσεων 
πωλούνται μόνο από τα εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. Όταν εκδίδονται από τα 
εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, η τιμή αυτών δεν 
προσαυξάνεται.

ΦΟΙΤΗΤΩΝ, 
ΜΑΘΗΤΩΝ, 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ,       
Α. με Α. με ποσοστό 

67% και άνω, 
Ηλικιωμένων άνω 

των 65 ετών.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ &
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Ισχύουν ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Τα εισιτήρια Πολιτιστικής Γραμμής (50) και Αεροδρομίου  Μακεδονίας (78 & 
78Ν) ισχύουν μόνο για μία (1) μετακίνηση.
Τα εισιτήρια αυτά πωλούνται  από τα εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. και τους 
συνοδούς της Πολιτιστικής Γραμμής (50). Όταν εκδίδονται από τα εντός 
των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα η τιμή τους δεν προσαυξάνεται.

ΦΟΙΤΗΤΩΝ, 
ΜΑΘΗΤΩΝ, 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ,       
Α. με Α. με ποσοστό 

67% και άνω, 
Ηλικιωμένων άνω 

των 65 ετών.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ *

* Φοιτητές, Μαθητές, Πολύτεκνοι, Α. με Α. με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω καθώς και ηλικιωμένοι άνω 

των 65 ετών.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 

ΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & 
ΙΟΥΛΙΟ

Οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ. κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος των. Κάθε κάρτα απεριορίστων 
διαδρομών (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) συνοδεύεται από το στέλεχος που εκδίδεται από τον Ο.Α.Σ.Θ. το οποίο φέρει τα στοιχεία και την φωτογραφία 
του κατόχου και τον αριθμό του στελέχους που εκδόθηκε για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Για την έκδοσή της, απαιτούνται 2 έγχρωμες φωτογραφίες και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση δικαιούχων μειωμένου 
κομίστρου (φοιτητών, μαθητών, πολυτέκνων καθώς και ηλικιωμένων άνω των 65 ετών), απαιτείται η επίδειξη του δικαιολογητικού που παρέχει την δυνατότητα 
έκπτωσης. Διατίθενται από τα εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. δέκα (10) ημέρες πριν και δέκα (10) ημέρες μετά την πρώτη ημέρα ισχύος κάθε κάρτας.

Οι απολεσθείσες κάρτες απεριορίστων διαδρομών όλων των τύπων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, δεν αντικαθίστανται από τον Οργανισμό.

• Παιδιά ηλικίας μέχρι 6 ετών δεν καταβάλλουν κόμιστρο

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Για τη χρήση των μειωμένων εισιτηρίων και των μειωμένων καρτών απεριορίστων διαδρομών είναι απαραίτητη η επίδειξη του ισχύοντος δελτίου 
μειωμένου εισιτηρίου ή της ταυτότητας για τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών .

Όσοι επιβάτες διαθέτουν παλαιά εισιτήρια (0,80€-0,90€-4,00€ ή τα αντίστοιχα μειωμένα) έχουν την δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν ως και την 31η Οκτωβρίου 
2014.

Από 1ης Νοεμβρίου 2014 απαγορεύεται η χρήση των παλαιών εισιτηρίων, τα οποία μπορούν οι κάτοχοί τους να τα ανταλλάσσουν με νέα, ανάλογης αξίας εισιτήρια 
στα Εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014.


	Φύλλο1

