
 

 
 

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
 

Ρύθμιση ταξιμέτρων με βάση τα νέα κόμιστρα 
 

 
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών επιθυμεί να πληροφορήσει όλους τους ιδιοκτήτες Αστικών 
Ταξί ότι ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του 
παρέχονται από το εδάφιο (5) του άρθρου 9 των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς 
Νόμων του 1982 μέχρι 2019, αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις του Συμβουλίου Οδικής 
Τροχαίας Μεταφοράς, καθόρισε νέα επιτρεπόμενα κόμιστρα των αστικών ταξί που θα 
ισχύουν από 1.8.2022 σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα κομίστρων. 
 
Τα κόμιστρα που καθορίζονται στη Γνωστοποίηση με αριθμό Κ.Δ.Π. 293/2022 ισχύουν, 
νοουμένου ότι το ταξίμετρο ρυθμίζεται με βάση τις πιο κάτω Ταρίφες. Μέχρι τη ρύθμιση του 
ταξιμέτρου, τα κόμιστρα χρεώνονται με βάση τις Ταρίφες που ίσχυαν πριν την έκδοση της εν 
λόγω Γνωστοποίησης.  
 
Επιπρόσθετα, όλα τα ταξίμετρα πρέπει να ρυθμιστούν με βάση τις Ταρίφες που 
προβλέπονται στην εν λόγω Γνωστοποίηση μέχρι τις 30.9.2022. 
  



 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

MINISTRY OF TRANSPORT, 
COMMUNICATIONS AND WORKS 
ROAD TRANSPORT DEPARTMENT 

ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙ / URBAN TAXI FARES 

ισχύουν από  / Valid since 1.8.2022 
 ΤΑΡΙΦΑ 

TARIFF   1 
ΤΑΡΙΦΑ 
TARIFF  2 

Ημερήσιο Τιμολόγιο 
Day fare 

(06.00 – 20.30) 

Νυχτερινό Τιμολόγιο 
Night fare 

(20.30 – 06.00) 

Πτώση σημαίας – Initial Charge €3,80 €4,80 

Κόμιστρο ανά χιλιόμετρο – Fare per Km €0,95 €1,10 

Καθυστέρηση / Αναμονή ανά ώρα – 
Waiting time per hour   

€17,00 €19,00 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ / EXTRAS: 

Δημόσιες αργίες1 – Public Holidays1 €2,00 

Αποσκευές2 (για κάθε αποσκευή) – Luggage2  (for each luggage) €1,40 

Ταξί που μεταφέρουν 5 επιβάτες2 – Taxis carrying 5 passengers2   20% αύξηση/increase 

Ταξί που μεταφέρουν 6 επιβάτες2 – Taxis carrying 6 passengers2   40% αύξηση/increase 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: NOTES: 

1 Ανά μίσθωση – Δημόσιες αργίες: 
24η, 25η, 26η και 31η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου, 
Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Πάσχα, 
Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου.   

1 Per trip - Public Holidays:  
24th, 25th, 26th and 31st of December,  1st 
of January, Good Friday, Good Saturday, 
Easter, Monday after Easter, 1st of May. 

2 Η χρέωση προστίθεται με το χέρι, στο ποσό 
που αναγράφεται στο ταξίμετρο στο τέλος της 
διαδρομής. 

2 The charge is added by hand, on the 
amount displayed on the taximeter at the 
end of the route. 

3 Στα κόμιστρα περιλαμβάνεται ΦΠΑ 9%. 3 VAT 9% is included in the above fares. 

Η λειτουργία του ταξιμέτρου είναι υποχρεωτική 
The use of the taximeter is obligatory 

Για εισηγήσεις ή παράπονα 

Επικοινωνήστε με την πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση, αναφέροντας τα σχετικά γεγονότα 
και τον αριθμό οχήματος ή τον αριθμό ταυτότητας της επαγγελματικής άδειας του οδηγού 

For comments or complaints 

Please e-mail to the address below stating all relevant facts and vehicle’s registration number 
or the taxi driver’s professional license number 

roadtransport@rtd.mcw.gov.cy 

 


