
Χρήση μάσκας κατά τη μεταφορά μαθητ ών με μαθητι κά 

λε ωφορεί α  

 

Το Υπουργεί ο Μεταφορών, Επι κοι νωνι ών και  Έργ ων ανακοι νώνει  ότι, από τι ς 14 

Σε πτεμβρί ου 2020:  

 

- Τα μαθητι κά λε ωφορεί α θα μεταφέρουν επι βάτες ί σο με το 100 % της χωρητι κότητας 

τ ων οχημάτ ων τους.  

 

- Τα μαθητι κά λε ωφορεί α θα φέρουν πι στοποι ητι κό απολύμανσης κατά του COVI D -19.  

 

- Γι α όλους τους μαθητές ανεξαρτήτου ηλι κί ας, η χρήση μάσκας κατά τη μεταφορά 

εί ναι  υποχρε ωτι κή.  

 

- Σε συνεννόηση με το Υπουργεί ο Παι δεί ας, Πολι τι σμού, Αθλητι σμού και  Νεολαί ας, 

αποφασί ζεται  ότι σε περί πτ ωση που κάποι ος μαθητής οποι ασδήποτε ηλι κί ας δεν φέρει  

προστ ατευτι κή μάσκα δεν θα έχει δι καί ωμα επι βί βασης σε μαθητι κά λε ωφορεί α.  

 

- Σε συνεννόηση με το Υπουργεί ο Παι δεί ας, Πολι τι σμού, Αθλητι σμού και  Νεολαί ας, 

αποφασί ζεται  ότι σε περί πτ ωση που κάποι ος μαθητής έχει πι στοποι ητι κό από γι ατρό 

γι α απαλλαγή από τη χρήση μάσκας λόγω ι ατρι κών θεμάτ ων, τότε αυτή θα πρέ πει  να 

παρουσι αστεί στη Δι εύθυνση του σχολεί ου τους η οποί α θα τους προμηθεύσει  με 

σχετι κή βεβαί ωση απαλλαγής από τη χρήση μάσκας . Η εν λόγω βεβαί ωση θα πρέ πει  

να παρουσι άζεται  στον οδηγό του λε ωφορεί ου κάθε φορά που ο μαθητής θα επι θυμεί  

να επι βι βαστεί σε αυτό. 

 

- Τέλος, καλούνται οι γονεί ς τ ων μαθητ ών όπως προμηθεύσουν τα παι δι ά τους, τι ς 

απαραί τητες μάσκες ώστε να μπορούν να επι βι βαστούν στο λε ωφορεί ο.  

 

Επι πρόσθετα , την ερχόμενη Δευτέρα , 14 Σεπτεμβρί ου 2020, οι οδηγοί  τ ων μαθητι κών 

λε ωφορεί ων θα μπορούν να εκδί δουν εί τε ατομι κό ει σι τήρι ο τ ων 75 σεντ εί τε το μηνι αί ο 

ει σι τήρι ο αξί ας 10 ευρώ.  

 
 

 

 


