
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων πληροφορεί τους γονείς των μαθητών και τους 

μαθητές που χρησιμοποιούν τις σχολικές αλλά και τακτικές διαδρομές λεωφορείων στις Επαρχίες 

Λευκωσίας και  Λάρνακας ότι για να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις ειδικές τιμές εισιτηρίων που 

ισχύουν για μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν προσωποποιημένη Motion Card. 

Η έκδοση της προσωποποιημένης  Μαθητικής Motion Card είναι δωρεάν μέχρι και τις 28/2/2022  και 

μπορεί να γίνει μόνο με την επίδειξη της πολιτικής ταυτότητας ή/ και της σχολικής ταυτότητας του 

μαθητή σε ένα από τα Σημεία Πώλησης Εισιτηρίων της Επαρχίας Λευκωσίας και Λάρνακας (Σταθμός 

Μακάριου Σταδίου, Σταθμός Πλατείας Σολωμού, Σταθμός Γενικού Νοσοκομείου, Σταθμός Αλάμπρας, 

Σταθμός Ταμασού, Σταθμός Λάρνακας, Σταθμός Κοφίνου, Αεροδρόμιο Λάρνακας). Τις προσεχείς 

ημέρες, όλοι οι πολίτες εντός των Επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας συμπεριλαμβανομένου και των 

μαθητών, θα μπορούν να συμπληρώνουν αίτηση για έκδοση Motion Card και ηλεκτρονικά, η οποία 

θα τους αποστέλλεται ταχυδρομικά με μικρή χρέωση. 

Οι διαθέσιμοι τύποι εισιτηρίων  που μπορεί να φορτωθούν σε κάθε μαθητική Motion Card (μέχρι και 

3 τύπους εισιτηρίου και ηλεκτρονικό πορτοφόλι- e wallet, ανά κάρτα)  είναι οι ακόλουθοι:  

- Μηνιαίο Εισιτήριο  €10 (απεριόριστη χρήση για 30 ημέρες από πρώτη χρήση) 

- Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι – E-wallet (ο μαθητής μπορεί να  πιστώσει το ποσό που θέλει  και θα 

χρεώνεται για κάθε διακίνηση του 0.75 σεντς. Καμία επιπλέον χρέωση δεν θα γίνεται σε 

περίπτωση που γίνει μετεπιβίβαση εντός 60 λεπτών) 

Σημειώνεται ότι μετά τη δημιουργία και την πρώτη πίστωση της κάρτας σε ένα εκ των 

προαναφερόμενων Σημείων Πώλησης (ή μετά την παραλαβή της κάρτας αν αυτή πιστωθεί 

ηλεκτρονικά), η κάρτα μπορεί να πιστώνεται και διαδικτυακά με τους αντίστοιχους τίτλους μέσω της 

ιστοσελίδας (https://publictransport.com.cy/topup/page/topup-travel-card) ή/και μέσω της 

εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα «Pame App» της Εταιρείας Cyprus Public Transport. Για παράδειγμα 

κάποιος που έχει πιστώσει μηνιαίο εισιτήριο σε ένα Σημείο Πώλησης, θα μπορεί να φορτώσει το 

συγκεκριμένο τίτλο και διαδικτυακά ή/και μέσω της εφαρμογής “Pame App”. Το ίδιο ισχύει και για 

το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι (e-wallet).   

Η πολιτική αυτή, έχει ως κύριο στόχο την παρότρυνση των μαθητών για χρήση της 

προσωποποιημένης Κάρτας επιτυγχάνοντας έτσι:  

- τη μείωση χρήσης χαρτιού, 

- τη μείωση του χρόνου επιβίβασης στα λεωφορεία και του χρόνου της συνολικής διαδρομής, 

- την αποφυγή συναλλαγών μεταξύ οδηγού και μαθητή,  

- δωρεάν μετεπιβίβαση εντός μιας ώρας σε περίπτωση που ο μαθητής επιλέξει να χρησιμοποιήσει 

το ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet). 

Σημειώνεται ότι μετά τις 28/2/2022 το κόστος έκδοσης μαθητικής  Motion Card  θα ανέρχεται στα €5. 

Επίσης σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο τίτλος εισιτηρίου ή οι τίτλοι οι οποίοι ήταν σε ισχύ ή 

δεν χρησιμοποιήθηκαν μέχρι την στιγμή απώλειας, θα πιστώνονται σε νέα κάρτα με χρέωση €5, ποσό 

το οποίο αντικατοπτρίζει την αξία της κάρτας και το διαχειριστικό κόστος. 
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