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Θέμα : Πολιτιστική γραμμή Ο.Α.Σ.Θ. 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 

όπως ήδη γνωρίζετε, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, 

ίδρυσε και λειτουργεί από 1-9-2009 την αστική “Πολιτιστική Γραμμή Νο 50”, 

προσπαθώντας να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους επισκέ-

πτες της πόλης, αλλά και τους μόνιμους κατοίκους της, που επιθυμούν να έ-

χουν τη δυνατότητα πρόσβασης με τακτική αστική συγκοινωνία, σε περιοχές 

με σημεία ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μέσω αυτής 

της τακτικής λεωφορειακής γραμμής οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να 

μετακινούνται προς τα ιστορικά της μνημεία και άλλα σημεία πολιτιστικού ενδι-

αφέροντος της Θεσσαλονίκης. Εντός του λεωφορείου της Πολιτιστικής Γραμ-

μής η πληροφόρηση των επιβατών για τις στάσεις και τα πολιτιστικά ή ιστορικά 

σημεία ενδιαφέροντος σε κάθε στάση, γίνεται οπτικοακουστικά δια του εγκατα-

στημένου συστήματος της τηλεματικής, ενώ συνοδοί, εντός του αστικού λεω-

φορείου, έχουν την ευθύνη της καλύτερης εξυπηρέτησης αυτών (διάθεση εισι-

τηρίων, παροχή πρόσθετων πληροφοριών, κλπ.). Προς ενημέρωση  των επι-

βατών, διατίθεται σε κάθε επιβάτη ενημερωτικό φυλλάδιο στην ελληνική και την 

αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει χάρτη του Ιστορικού Κέντρου της πό-

λης με τη διαδρομή του λεωφορείου, τα σημεία ενδιαφέροντος και τις στάσεις, 

δια των οποίων γίνεται η προσέγγισή τους, όπως και άλλες χρηστικές πληρο-

φορίες, σχετικές με τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης της εν λόγω γραμμής. 

Η Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού  Προσανατολισμού & 

Εκπαιδευτικών  Δραστηριοτήτων, του Υπουργείου Παιδείας  δια βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων έχει εισάγει την Πολιτιστική Διαδρομή, στις προτάσεις για   
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σχολικές δραστηριότητες, στον διαδικτυακό ιστότοπό της, στην ακόλουθη ηλε-

κτρονική διεύθυνση:  

http://e-yliko.gr/htmls/kainotomes/kainotomesand.aspx   

Από την έναρξη λειτουργίας της, τα περισσότερα σχολεία έχουν εισάγει 

την επίσκεψη στην Πολιτιστική γραμμή, στις εκπαιδευτικές εκδρομές τους, 

συνδυάζοντας την επίσκεψη με την ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος, που 

αναφέρεται στην αρχαία, ρωμαϊκή, βυζαντινή και νεότερη ιστορία της πόλης 

μας. Παράλληλα με την επίσκεψη αυτή, οι μαθητές γνωρίζουν τα Μέσα Μαζι-

κής Μεταφοράς και εξοικειώνονται με τη χρήση τους (επιβίβαση, αποβίβαση, 

έκδοση εισιτηρίου κ.λ.π.). 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε, ότι και τη φετινή 

σχολική χρονιά, βρίσκεται στη διάθεση των μαθητών το λεωφορείο της Πολιτι-

στικής γραμμής, για την περιήγησή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, 

προτείνουμε τον έγκαιρο προγραμματισμό της επίσκεψης,  στα  τηλέφωνα επι-

κοινωνίας 2310 981249 & 2310 933930.   

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού παρέχονται ηλεκτρονικά, πληροφορί-

ες, το ενημερωτικό φυλλάδιο και σχετικό βίντεο για τη γραμμή, μέσω της διεύ-

θυνσης: http://www.oasth.gr/service/politistikidiadromi.php». 

 Παρακαλούμε όπως προωθήσετε το παρόν έγγραφο στα σχολεία της 

αρμοδιότητάς σας, για την ενημέρωσή τους.  

 

  Σας υπενθυμίζουμε: 

Αφετηρία και τέρμα της Πολιτιστικής Γραμμής είναι ο Λευκός Πύργος. 

Ώρες Λειτουργίας : 09:00΄ – 17:00΄ (Οκτώβριος – Μάιος) 

                              08:00΄ – 22:00΄ (Ιούνιος – Σεπτέμβριος) 

Κόστος εισιτηρίου : 2,00 € το κανονικό 

                               1,00 € το μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι) 

Δρομολόγια : Ανά 1 ώρα. 

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά! 

                                                                                  Με εκτίμηση 
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