ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2015
Πίνακας κομίστρων κατ’ επιβάτη για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές
γραμμές, τηρουμένων των σημειώσεων που έπονται του παρόντος Πίνακα
Μέρος Α – Διαδρομές εντός Καθορισμένων Περιοχών εκτός των διαστικών διαδρομών
Είδος εισιτηρίου
Μονής
Μονής Διαδρομής
Ημερήσιο
Εφταήμερο
Μηνιαίο
Διαδρομής
Νυχτερινό
Κόμιστρο
€1.50
€2.50
€5
€20
€40

Είδος εισιτηρίου/
Κόμιστρο για διαδρομές –
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λεμεσός
Λεμεσός
Λεμεσός
Λάρνακα
Λάρνακα
Πάφος

Λάρνακα
Λεμεσός
Παραλίμνι
Πάφος
Πάφος
Λάρνακα
Παραλίμνι
Πάφος
Παραλίμνι
Παραλίμνι

Μονής
Διαδρομής
€4
€5
€5
€7
€4
€4
€5
€7
€4
€9

Μέρος Β – Διαστικές Διαδρομές
Ημερήσιο
€7
€9
€9
€13
€7
€7
€9
€13
€7
€14

Εφταήμερο
€33
€44
€44
€63
€33
€33
€44
€63
€33
€68

Μηνιαίο
€70
€100
€100
€130
€70
€70
€100
€130
€70
€170

Ετήσιο
€400

Ετήσιο
€700
€1000
€1000
€1300
€700
€700
€1000
€1300
€700
€1700

Μέρος Γ – Διαδρομές εντός όλων των Καθορισμένων Περιοχών περιλαμβανομένων και των Διαστικών Διαδρομών
Είδος εισιτηρίου/
Ημερήσιο
Εφταήμερο
Μηνιαίο
Ετήσιο
Κόμιστρο για όλες οι διαδρομές
€15
€75
€225
€2250
Σημειώσεις:
1. (α) Το Μέρος Α του Πίνακα κομίστρων αφορά εισιτήρια για τις διαδρομές εντός Καθορισμένων Περιοχών εκτός των διαστικών διαδρομών.
Το Μέρος Β του Πίνακα αφορά εισιτήρια εντός των διαστικών διαδρομών, ενώ το Μέρος Γ αφορά τα παγκύπρια εισιτήρια εντός
Καθορισμένων Περιοχών και των διαστικών διαδρομών.
(β) Το εισιτήριο μονής διαδρομής ισχύει μόνο για μία διαδρομή. Το εισιτήριο θα πρέπει να σφραγίζεται από τον οδηγό τη στιγμή της αγοράς
του με την ημερομηνία αγοράς του.
(γ) Για τις διαδρομές εντός Καθορισμένων Περιοχών εκτός των διαστικών διαδρομών, που έχουν καθορισμένη αφετηρία από τις 21:00
μέχρι τις 04:00 της επόμενης ημέρας, δεν θα ισχύουν τα μονής διαδρομής, που καθορίζονται στο μέρος Α του Πίνακα κομίστρων, αλλά
τα νυχτερινά εισιτήρια μονής διαδρομής και θα καταβάλλεται κόμιστρο κατ’ επιβάτη για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών
οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές ύψους €2.50 ευρώ και €1.25 ευρώ για τους δικαιούχους της έκπτωσης 50% στις
τιμές των κομίστρων. Το εισιτήριο θα πρέπει να σφραγίζεται από τον οδηγό τη στιγμή αγοράς του με την ημερομηνία αγοράς του.
(δ) Το ημερήσιο εισιτήριο ισχύει για απεριόριστες διαδρομές από την ώρα αγοράς του μέχρι και τις 04:00 της επόμενης ημέρας από την
ημερομηνία αγοράς του. Το εισιτήριο θα πρέπει να σφραγίζεται από τον οδηγό τη στιγμή της αγοράς του με την ημερομηνία αγοράς
του. Για παράδειγμα εισιτήριο που αγοράζεται οποιαδήποτε ώρα της Δευτέρας θα σφραγιστεί με την ημερομηνία εκείνη και θα ισχύει
μέχρι και τις 04:00 της Τρίτης.
(ε) Το εφταήμερο εισιτήριο ισχύει για απεριόριστες διαδρομές από την ώρα αγοράς του μέχρι και τις 04:00 κάθε ημέρας έως και τις 04:00
της επόμενης ημέρας από την έβδομη συνεχόμενη ημέρα από την ημερομηνία αγοράς του. Το εισιτήριο θα πρέπει να σφραγίζεται από
τον οδηγό τη στιγμή της αγοράς του (1η ημέρα ισχύος) με την ημερομηνία της έβδομης ημέρας. Για παράδειγμα εισιτήριο που
αγοράζεται οποιαδήποτε ώρα της Δευτέρας ισχύει μέχρι και τις 04:00 της επόμενης Δευτέρας και θα σφραγιστεί με την ημερομηνία της
Κυριακής.
(στ)Το μηνιαίο εισιτήριο ισχύει για απεριόριστες διαδρομές από την ώρα αγοράς του μέχρι και τις 04:00 κάθε ημέρας έως και τις 04:00 της
αντίστοιχης ημέρας του επόμενου μήνα. Το εισιτήριο θα πρέπει να σφραγίζεται από τον οδηγό τη στιγμή της αγοράς του με την
ημερομηνία της προηγούμενης ημέρας από την ημέρα ισχύος του. Για παράδειγμα εισιτήριο που αγοράζεται οποιαδήποτε ώρα στις 23
οποιουδήποτε μήνα ισχύει μέχρι και τις 04:00 στις 23 του επόμενου μήνα και θα σφραγιστεί με την ημερομηνία 22 του επόμενου μήνα.
(ζ) Το ετήσιο εισιτήριο ισχύει για απεριόριστες διαδρομές από την ώρα αγοράς του μέχρι και τις 04:00 κάθε ημέρας έως και τις 04:00 της
αντίστοιχης ημέρας του επόμενου έτους. Το εισιτήριο θα πρέπει να σφραγίζεται από τον οδηγό τη στιγμή της αγοράς του με την
ημερομηνία της προηγούμενης ημέρας από την ημέρα ισχύος του. Για παράδειγμα εισιτήριο που αγοράζεται οποιαδήποτε ώρα στις 23
του οποιουδήποτε μήνα ισχύει μέχρι και τις 04:00 στις 23 του αντίστοιχου μήνα του επόμενου έτους και θα σφραγιστεί με την
ημερομηνία 22 του αντίστοιχου μήνα του επόμενου έτους.
(η) Το μαθητικό εισιτήριο ισχύει για τις ειδικές μαθητικές διαδρομές αλλά και για απεριόριστες διαδρομές εντός Καθορισμένων Περιοχών
εκτός των διαστικών διαδρομών από την ώρα αγοράς του μέχρι και τις 04:00 κάθε ημέρας έως και τις 04:00 της αντίστοιχης ημέρας του
επόμενου μήνα. Το εισιτήριο θα πρέπει να σφραγίζεται από τον οδηγό τη στιγμή της αγοράς του με την ημερομηνία της προηγούμενης
ημέρας από την ημέρα ισχύος του. Για παράδειγμα εισιτήριο που αγοράζεται οποιαδήποτε ώρα την 1η οποιουδήποτε μήνα ισχύει μέχρι
και τις 04:00 της 1ης ημέρα του επόμενου μήνα και θα σφραγιστεί με την ημερομηνία 31 του επόμενου μήνα.

Αχαιών 28, 1101 Λευκωσία
Τηλεομοιότυπο: 22 776272, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: doc@mcw.gov.cy

2. Δεν καταβάλλεται κόμιστρο για:
(α) παιδιά ανεξαρτήτως υπηκοότητας κάτω των έξι (6) ετών και
(β) στρατιώτες και συμβασιούχους οπλίτες εφόσον παρουσιάσουν στον οδηγό λεωφορείου τη στρατιωτική τους ταυτότητα ή τη Βεβαίωση
από το Φορέα στον οποίο υπηρετούν εναλλακτική θητεία, η οποία αναγράφει την ημερομηνία τερματισμού της θητείας τους.
(γ) συνταξιούχους που είναι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα εφόσον παρουσιάσουν στον οδηγό
λεωφορείου την Κάρτα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Καταβάλλεται έκπτωση 50% για:
(α) φοιτητές πανεπιστημίων ανεξαρτήτως υπηκοότητας, εφόσον παρουσιάσουν στον οδηγό λεωφορείου φοιτητική ταυτότητα από
εγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) ή Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για φοιτητές.
Η έκπτωση ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξεως των καρτών, η οποία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στις κάρτες. Εφόσον η
κάρτα δεν αναγράφει ακριβή ημερομηνία λήξεως, η έκπτωση ισχύει έως το τέλος Ιουνίου του έτους λήξης της κάρτας.
(β) άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας ηλικίας 6 έως 18 ετών
Μέχρι την ηλικία των 12 ετών, δε χρειάζεται η παρουσίαση στον οδηγό λεωφορείου οποιουδήποτε δικαιολογητικού, καθώς η φυσική
παρουσία του παιδιού πιστοποιεί ότι ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία. Από 13 έως και 18 ετών, είναι απαραίτητη η παρουσίαση
στον οδηγό λεωφορείου πολιτικής ή μαθητικής ταυτότητας.
(γ) κάτοχους Κοινωνικής Κάρτας ή Βεβαίωσης Δικαιούχου Κοινωνικής Κάρτας, εφόσον παρουσιάσουν στον οδηγό την Κοινωνική Κάρτα
ή τη Βεβαίωση Δικαιούχου Κοινωνικής Κάρτας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου.
4. Στα κόμιστρα που καθορίζονται στον πιο πάνω Πίνακα περιλαμβάνεται και η μεταφορά αποσκευών του επιβάτη.
5. Για διαδρομές των οποίων η αφετηρία και το τέρμα είναι σε διαφορετικές Καθορισμένες Περιοχές, το εισιτήριο που ισχύει στην
Καθορισμένη Περιοχή της αφετηρίας ισχύει και εντός της Καθορισμένης Περιοχής όπου βρίσκεται το τέρμα της διαδρομής.
6. Για τα βοηθητικά δρομολόγια που καταλήγουν σε κόμβους/σταθμούς μετεπιβίβασης, όπως αυτά καθορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή,
δεν καταβάλλεται κόμιστρο. Για τους κάτοικους των κοινοτήτων που έχουν αφετηρία τις κοινότητες που αναφέρονται στην 1η στήλη του
Πίνακα της επιφύλαξης του διατάγματος που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 16Γ(6) (Κ.Δ.Π. 331/2009, Παράρτημα Τρίτο, Μέρος Ι,
22/9/2009), εισιτήριο για διαδρομές των οποίων η αφετηρία βρίσκεται εντός της κοινότητας τους, ισχύει για όλες τις γεωγραφικές περιοχές
που καθορίζονται στη 2η στήλη του εν λόγω Πίνακα καθώς και για διαστικές διαδρομές που συνδέουν τις εν λόγω γεωγραφικές περιοχές.
7. Για τα εισιτήρια του Μέρους Γ του πιο πάνω Πίνακα, το κόμιστρο καταβάλλεται στον Ανάδοχο Φορέα που εκδίδει το εισιτήριο και το
εισιτήριο ισχύει εντός όλων των Καθορισμένων Περιοχών, περιλαμβανομένων και των Διαστικών Διαδρομών.
8. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες για την έκδοση εισιτηρίων για πρόσωπα για τα οποία δεν καταβάλλεται κόμιστρο ή καταβάλλεται μειωμένο
κόμιστρο ή που αναφέρονται στις σημειώσεις 4, 5 και 6 αμέσως πιο πάνω καθώς και για τα εισιτήρια που δεν είναι μονής διαδρομής
καθορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή.
9. Οι όροι «Ανάδοχος Φορέας», «Αναθέτουσα Αρχή» και «Καθορισμένη Περιοχή» έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 των περί της
Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμων του 2001 έως 2015.
10. Στα κόμιστρα του πιο πάνω Πίνακα περιλαμβάνεται και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
11.(α) Τηρουμένων των παραγράφων (β) μέχρι (στ) της παρούσας σημείωσης, οι μαθητές που μεταβαίνουν σε δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης με μαθητικά λεωφορεία σε συγκεκριμένα δρομολόγια (σχολικό λεωφορείο) καταβάλλουν μηνιαίο
κόμιστρο δέκα Ευρώ (€10).
(β) Μαθητές που εξασφαλίζουν τα εισιτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο (α) της παρούσας γνωστοποίησης μπορούν να τα
χρησιμοποιούν χωρίς πρόσθετη χρέωση και για τα δρομολόγια για τα οποία καταβάλλεται το μηνιαίο κόμιστρο που καθορίζεται στο
Μέρος Α του Πίνακα της παρούσας γνωστοποίησης.
(γ) Οι μαθητές ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού θα καταβάλλουν το μηνιαίο κόμιστρο των δέκα Ευρώ (€10) για τις τακτικές διαδρομές.
(δ) Για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά να φοιτούν ταυτόχρονα στη μέση και τεχνική δημόσια εκπαίδευση, καταβάλλεται το
ποσό των €10, μόνο για το ένα παιδί και εξαιρούνται τα υπόλοιπα παιδιά από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής για τα δρομολόγια
που καθορίζονται στις παραγράφους (α) και (γ) της παρούσας Σημείωσης. Θα παραχωρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς χρέωση,
εισιτήρια που αντιστοιχούν στο μηνιαίο κόμιστρο των €10.
(ε) Για αριθμό μαθητών των οποίων οι οικογένειες είναι λήπτες βοηθήματος από το Γραφείο Ευημερίας και που το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού θα ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή θα παραχωρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς χρέωση, εισιτήρια που
αντιστοιχούν στο μηνιαίο κόμιστρο των €10.
(στ)Οι μαθητές Προδημοτικής και Δημοτικής δημόσιας εκπαίδευσης που μεταφέρονται σε δρομολόγια με σχολικό λεωφορείο εξαιρούνται
από την υποχρέωση καταβολής κομίστρου. Οι μαθητές Προδημοτικής και Δημοτικής δημόσιας και ιδιωτικής Εκπαίδευσης, εξαιτίας της
έλλειψης ειδικών σχολικών διαδρομών, δικαιούνται δωρεάν μεταφορά με τα λεωφορεία των αστικών γραμμών κατά τις ώρες 6:00 π.μ.
– 8:00 π.μ. και 12:30 μ.μ. – 17:00 μ.μ..

(ζ) Για την αγορά του μαθητικού κομίστρου είναι υποχρεωτική η παρουσίαση στον οδηγό λεωφορείου της μαθητικής ταυτότητας. Μαθητές
οι οποίοι προμηθεύονται το μηνιαίο μαθητικό κόμιστρο, είναι υποχρεωμένοι να το παρουσιάζουν στον οδηγό κατά την επιβίβαση τους
τόσο στις ειδικές σχολικές διαδρομές όσο και στις τακτικές γραμμές. Η απώλεια ή η φθορά του εισιτηρίου επιβαρύνει το μαθητή με την
έκδοση νέου εισιτηρίου. Για την αγορά εισιτηρίων μειωμένου κόμιστρου, απαιτείται η παρουσίαση στον οδηγό λεωφορείου της
μαθητικής ή της πολιτικής ταυτότητας. Μαθητές μικρότερων τάξεων της Γ΄ Λυκείου , μπορούν να προμηθεύονται το μαθητικό εισιτήριο
και το καλοκαίρι. Μαθητές της Γ΄ Λυκείου, δε δικαιούνται να προμηθεύονται το μαθητικό εισιτήριο των €10 μετά το πέρας της σχολικής
χρονιάς (Ιούνιος), αλλά δικαιούνται έκπτωση 50% στις τιμές των κομίστρων με την παρουσίαση της πολιτικής τους ταυτότητας, εφόσον
δεν έχουν ξεπεράσει τα 18 έτη. Μαθητές ιδιωτικών σχολείων ηλικίας άνω των 18 ετών, δικαιούνται να αγοράσουν το μαθητικό εισιτήριο
όπως επίσης το μειωμένο κόμιστρο μόνο με την επίδειξη της μαθητικής τους ταυτότητας.

