
Μεταφορά επιβατών στα μέσα δημοσίων μεταφορών και στα μέσα μεταφοράς τακτικών 
επιβατών με κόμιστρο 

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης του με 
ημερ. 17 Μαρτίου 2020, ανακοινώνει ότι από την 4η Μαΐου 2020 οι Εταιρείες Μεταφοράς 
Τακτικών Επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη καθώς και όλα τα μέσα δημόσιων μεταφορών 
με λεωφορείο, δηλαδή υπηρεσίες κλειστών θυρών (Shuttle) από και προς τα αεροδρόμια, 
τουριστικά λεωφορεία και ιδιωτικά λεωφορεία θα μεταφέρουν επιβάτες ίσο με το 50% της 
χωρητικότητας των οχημάτων τους στρογγυλοποιημένο προς τον αμέσως πιο κάτω ακέραιο 
αριθμό (π.χ ο αριθμός 6.35 μετατρέπεται σε 6). 

2        Το μέτρο ακύρωσης όλων των διαδρομών Τακτικών Διαδρομών με Κόμιστρο ανά 
Επιβάτη που διενεργούνται Κυριακή ή αργίες συνεχίζει να ισχύει. 

3.       Για τα ταξί (αστικά/αγροτικά/υπεραστικά) ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Τα ταξί με δυνατότητα μεταφοράς τεσσάρων ατόμων, δύνανται να μεταφέρουν το 
πολύ δύο επιβάτες (εξαιρουμένου του οδηγού). 

• Τα ταξί με δυνατότητα μεταφοράς πέραν των τεσσάρων ατόμων, δύνανται να 
μεταφέρουν το πολύ τρεις επιβάτες (εξαιρουμένου του οδηγού). 

4.       Στα πλαίσια διαχείρισης της επιδημίας COVID – 19 έχουν δοθεί επικαιροποιημένες 
οδηγίες για εφαρμογή μέτρων-ενεργειών τόσο για προστασία των επιβατών όσο και για 
προστασία των ίδιων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις λεωφορείων που εκτελούν 
Τακτικές Γραμμές Μεταφοράς Επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη αλλά και έκτακτες οδικές 
επιβατικές μεταφορές (τουριστικά λεωφορεία), μεταφορές κλειστών θυρών από και προς 
τα αεροδρόμια, ιδιωτικές μεταφορές και μεταφορές με υπεραστικά ταξί. Οι οδηγίες 
περιλαμβάνουν Μέτρα Ατομικής Προστασίας που θα πρέπει να εφαρμόζει ο οδηγός του 
οχήματος δηλαδή να φορά γάντια και μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας, να 
μπορεί να ανταποκριθεί σε περιπτώσεις που ένας επιβάτης παρουσιάζει συμπτώματα της 
επιδημίας COVID – 19. Επιπλέον οι οδηγίες περιλαμβάνουν μέτρα που θα πρέπει να 
λαμβάνει η ίδια η επιχείρηση προληπτικά σε σχέση με την ενημέρωση και προστασία του 
επιβατικού κοινού αλλά και των εργαζομένων όσο και διαχειριστικά στις περιπτώσεις 
ενδεχόμενων περιστατικών COVID – 19. 

 


