
 

 

Στάθμευση, οι κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας και εσείς 

Υπάρχουν νόμοι στάθμευσης και κυκλοφορίας για να διασφαλιστεί η ασφαλής και δίκαιη χρήση των δρόμων της 

Βικτώριας προς όφελος όλων μας. 

Η ευθύνη σας 

Ως οδηγός με άδεια οδήγησης, πρέπει να γνωρίζετε τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας και να τους τηρείτε ανά 

πάσα στιγμή. Η μη τήρηση των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας μπορεί να οδηγήσει σε παράβαση στάθμευσης. 

Εάν αυτή η παράβαση δεν πληρωθεί, ενδέχεται να προκύψουν νόμιμες δαπάνες και νομικές ενέργειες. 

Η ευθύνη του Δήμου 

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι: 

 οι θέσεις στάθμευσης μοιράζονται δίκαια από την κοινότητα 

 η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των πεζών δεν παρεμποδίζεται ή προκαλείται ταλαιπωρία 

 ελαχιστοποιείται κάθε κίνδυνος που προκαλείται από μη ασφαλή στάθμευση 

 

Στάθμευση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 

 

 

 

 

  

 

Σωστή στάθμευση 

Πρέπει να σταθμεύσετε εντός των σημειωμένων γραμμών ενός χώρου. Ένας οδηγός δεν μπορεί να σταματήσει σε 

ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμιο, κοινόχρηστο μονοπάτι, διαχωριστική λωρίδα ή λωρίδα πράσινου δίπλα σε ένα μήκος 

δρόμου σε μια χτισμένη περιοχή, εκτός εάν υπάρχει σήμανση που το επιτρέπει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Υπάρχουν χρονικά όρια στις θέσεις στάθμευσης ώστε να επιτρέπεται σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα άτομα να έχουν πρόσβαση σε μια περιοχή. 
 
Όταν μια πινακίδα ελέγχου στάθμευσης ισχύει για ένα μήκος δρόμου ή μια περιοχή, δεν πρέπει να 
σταθμεύεσετε εκεί συνεχώς για περισσότερο από το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα. 
 
Αυτή η πινακίδα σημαίνει ότι σταθμεύετε μόνο για 15 λεπτά από τις 8 π.μ. έως τις 5 μ.μ. τις 
σχολικές ημέρες. 

Απαγορεύεται η Στάση σημαίνει καθόλου στάση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να 
σταματήσετε ακόμη και αν κατεβάσετε μόνο επιβάτη από το αυτοκίνητο και ανεξάρτητα από το 
αν αφήσετε τον κινητήρα σε λειτουργία και παραμείνετε στο αυτοκίνητο. 
 
Καμία ζώνη απαγόρευσης στάσης δεν μπορεί επίσης να οριστεί με κίτρινες λωρίδες κατά μήκος 
του πεζοδρομίου 

Αποτελεί παράβαση να κάνετε διπλή στάθμευση.  
 
Όταν σταθμεύσετε σε δρόμο δύο κατευθύνσεων πρέπει να σταθμεύσετε στην 
αριστερή πλευρά του δρόμου.  Το όχημά σας πρέπει να βλέπει προς την 
κατεύθυνση της κυκλοφορίας, δηλαδή: η πλευρά του συνοδηγού πρέπει να 
είναι σταθμευμένη στο κράσπεδο του πεζοδρομίου και όχι από την πλευρά του 
τιμονιού, εκτός σε μονόδρομο. 



 

 

 

Driveways   

 

       

      

 

 

 

Προσβάσιμη στάθμευση 

  

 

   

  

 

 

 

 

Συμβουλές στάθμευσης με ασφάλεια 

Εάν σταθμεύσετε στους δρόμους γύρω από το σχολείο των παιδιών σας: 

1. Αφήστε αρκετό χρόνο για να πάτε το παιδί σας με ασφάλεια στο σχολείο. Σκεφτείτε να σταθμεύσετε 

λίγο πιο μακριά και να περπατήσετε μικρή απόσταση μέχρι το σχολείο. 

2. Τηρείτε όλες τις πινακίδες ελέγχου της κυκλοφορίας και τις οδηγίες των σχολικών τροχονόμων. 

3. Προγραμματίστε με το παιδί σας πότε και πού μπορεί να το παραλάβετε με ασφάλεια. Βρείτε 

τοποθεσίες όπου είναι ασφαλές να βγείτε από το αυτοκίνητο και να διασχίσετε το δρόμο. 

4. ΠΟΤΕ μην καλέσετε το παιδί σας να διασχίσει το δρόμο από απέναντι. Η διάσχιση κατά μήκος του 

δρόμου είναι επικίνδυνη για το παιδί σας. 

 

 Θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των παιδιών μας, άλλων πεζών και οδηγών στους δρόμους μας 

και γύρω από το σχολείο. 

 Τα παιδιά είναι και ευάλωτα και συχνά ενεργούν παρορμητικά. Είναι σημαντικό για τους ενηλίκους να 

δώσουν το παράδειγμα και να θέσουν καλές πρακτικές οδικής ασφάλειας όταν διασχίζουν δρόμους. 

 Παρακαλούμε ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες για την ασφάλεια των παιδιών σας καθώς και των 

συμμαθητών και φίλων των παιδιών σας. 

 Εάν κάθε γονιός ακολουθεί αυτούς τους κανόνες, θα είναι ασφαλέστερο για όλα τα παιδιά του σχολείου. 

 

Οι οδηγοί δεν πρέπει να σταθμεύσουν μπροστά σε driveway 
και πάντα να επιτρέπουν καθαρή διέλευση για πρόσβαση και 
έξοδο.  
 
Οι οδηγοί δεν πρέπει να σταθμεύσουν σε driveway όταν 
περιμένουν να παραλάβουν ή όταν κατεβάσουν μαθητή. 

Ένας προσβάσιμος χώρος στάθμευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από άτομο 
με μπλε-άσπρη άδεια στάθμευσης για άτομα με αναπηρία ή από οδηγό που 
σταθμεύει το αυτοκίνητο, έτσι ώστε ο κάτοχος άδειας με αναπηρία να μπορεί να 
μπει ή να βγει από το αυτοκίνητο.  Οι άδειες ισχύουν μόνο όταν το άτομο με 
αναπηρία μετακινείται με το όχημα. 
 
Ο οδηγός πρέπει να δώσει το όνομα και τη διεύθυνση της κατοικίας του και να 
προσκομίσει την άδεια του οδήγησης και την άδεια στάθμευσης όταν του ζητηθεί 
από την αστυνομία ή υπάλληλο στάθμευσης. 


