
Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, για την σχολική χρονιά 2020-2021 η διανομή των δωρεάν 
μαθητικών εισιτηρίων σε άπορους μαθητές θα γίνει μέσω της Cyprus Public Transport και όχι μέσω 
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 
Με την νέα σχολική χρονιά έχει κυκλοφορήσει και η νέα πλαστική Μαθητική Κάρτα ΜΟΤΙΟΝ 
(επισυνάπτεται φωτογραφία), η οποία έχει αντικαταστήσει το χάρτινο μαθητικό εισιτήριο του μπλοκ. 
Ο μαθητής θα πρέπει να αποκτήσει την πλαστική ΜΟΤΙΟΝ κάρτα από τα εκδοτήρια καρτών που 
υπάρχουν στους σταθμούς μετεπιβίβασης και να φορτώνει την κάρτα του κάθε μήνα με το μηνιαίο 
μαθητικό εισιτήριο των €10. Η φόρτωση της κάρτας θα γίνεται στα κατά τόπους εκδοτήρια στην 
Λευκωσία με την ένδειξη Μαθητικής Ταυτότητας και σύντομα θα τεθεί σε ισχύ και η διαδικτυακή 
φόρτιση της κάρτας (online top up). Τα εκδοτήρια καρτών στην Λευκωσία βρίσκονται στους πιο κάτω 
σταθμούς μετεπιβίβασης: 

 Πλατεία Σολωμού 
 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 
 Σταθμός Γενικού Νοσοκομείου 
 Σταθμός Αλάμπρας 
 Σταθμός Ταμασού 

  
Όσον αφορά τους άπορους μαθητές που δικαιούνται δωρεάν μαθητικό εισιτήριο, θα πρέπει να 
επισκεφτούν ένα από τα εκδοτήρια στην Λευκωσία και με την ένδειξη πρωτότυπης βεβαίωσης για 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) και της Μαθητικής Ταυτότητας θα τους παραχωρείται δωρεάν 
μαθητικό εισιτήριο. 
  
Για ειδικές περιπτώσεις μαθητών που δεν είναι λήπτες του ΕΕΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
  
Σημείωση: μέχρι την έκδοση Μαθητικών Καρτών για την νέα σχολική χρονιά, οι μαθητές μπορούν να 
παρουσιάζουν την Μαθητική Ταυτότητα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς ή βεβαίωση από το 
σχολείο για τους πρωτοετής μαθητές. Σε πρώτη φάση οι οδηγοί στις σχολικές διαδρομές έχουν προς 
πώληση μικρό αριθμό πλαστικών καρτών και χάρτινα εισιτήρια. 
  
Είμαι στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. 
  
Regards, 
Georgia Aristidou 
Marketing Assistant  
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