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Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την τιμή των 
εισιτήριων και συγκρίνετε το myki Money με το myki 
Pass στο ptv.vic.gov.au/fares

Επιλέξτε myki Pass ή myki Money

Ανάλογα πόσο συχνά ταξιδεύετε, μπορείτε να επιλέξετε να 
συμπληρώνετε με myki Pass ή myki Money. Η κάρτα σας 
δεν περιορίζεται στο ένα ή στο άλλο, επιλέξτε το καλύτερο 
για σας κάθε φορά που συμπληρώνετε χρήματα.

Μπορείτε να έχετε myki Pass και myki Money στην κάρτα 
σας ταυτόχρονα, αλλά η κάρτα σας θα χρησιμοποιήσει 
πρώτα το myki Pass.

Το πάσο σας myki Pass δεν θα λειτουργήσει αν το myki 
Money έχει αρνητικό υπόλοιπο.

Αγοράστε την κάρτα σας myki και 
συμπληρώστε την με χρήματα 

Κάρτα για ολόκληρο εισιτήριο κοστίζει $6, $3 μειωμένο.
Μπορείτε να αγοράσετε κάρτα myki και να τη 
συμπληρώσετε με χρήματα στα παρακάτω μέρη:

 − εκατοντάδες καταστήματα περιλαμβανομένων όλων 
των καταστημάτων 7-Eleven

 − μηχανές myki σε επιλεγμένους σταθμούς και στάσεις
 − γραφεία έκδοσης εισιτηρίων στους μεγάλους 

σταθμούς τραίνων
 − PTV Hubs (κέντρα εξυπηρέτησης κοινού)
 − στις μηχανές ταχείας συμπλήρωσης χρημάτων (Quick 

Top Up) (μόνο χρήματα myki, ανώτατο ποσό $50)
 − στο ptv.vic.gov.au ή τηλεφωνήστε στο  

1800 800 007 (δώστε περιθώριο μέχρι 90 λεπτά για 
συμπλήρωση χρημάτων από το διαδίκτυο).

Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε με myki Money 
αμέσως χρησιμοποιώντας την εφαρμογή PTV στο κινητό 
σας τηλέφωνο (απαιτείται NFC).
Βρείτε που είναι το πλησιέστερο μέρος για συμπλήρωση 
χρημάτων στο ptv.vic.gov.au/retail
Στα είδη των μειωμένων εισιτηρίων περιλαμβάνονται για 
Παιδιά, Ηλικιωμένους και Μειωμένο Γενικής Κατηγορίας. 
Ελέγξτε αν δικαιούστε στο ptv.vic.gov.au/concession

myki Pass

Αν ταξιδεύετε συχνά, συμπληρώστε με χρήματα τις 
διαδοχικές μέρες. Όταν ταξιδεύετε πιο συχνά από πέντε 
μέρες την εβδομάδα, εξοικονομείτε χρήματα με το myki 
Pass.
Συγκρίνετε επτά ημέρες διαδρομών για τη Ζώνη 1+2: 
myki Money $59.40 (5 x Ημερήσια + 2 x 
Σαββατοκύριακο ημερήσιο) 
myki Pass $46.00 (πάσο για 7 μέρες)

7 ημέρες

Ολόκληρο εισιτήριο Μειωμένο

Ζώνη 1+2 $46.00 $23.00

Μόνο Ζώνη 2 $31.00 $15.50

28 – 325 ημέρες

Ολόκληρο εισιτήριο Μειωμένο

Ζώνη 1+2 $5.52* $2.76*

Μόνο Ζώνη 2 $3.72* $1.86*

Τιμές αστικών 
εισιτηρίων με myki 
Pass

myki Money

Αν μετακινείστε περιστασιακά, πληρώνετε μόνο όταν 
τη χρησιμοποιείτε.  
Βάλτε χρήματα στην κάρτα και το myki θα υπολογίσει την 
κατώτερη τιμή εισιτηρίου με βάση τον προορισμό σας.

Το πρώτο σκανάρισμα της ημέρας θα δημιουργήσει 
εισιτήριο 2 ωρών. Αν συνεχίσετε να ταξιδεύετε μετά τις 2 
ώρες, θα χρεωθείτε την τιμή για ολόκληρη την ημέρα. 

Ημερήσιο

Ολόκληρο εισιτήριο Μειωμένο

Ζώνη 1+2 $9.20 $4.60

Μόνο Ζώνη 2 $6.20 $3.10

Σαββατοκύριακο** $6.70 $3.35

2 ώρες

Ολόκληρο εισιτήριο Μειωμένο

Ζώνη 1+2 $4.60 $2.30

Μόνο Ζώνη 2 $3.10 $1.55

Τιμές αστικών 
εισιτηρίων με myki 
Money

**Επίσημες αργίες 

*Τιμή ανά ημέρα



Μπορείτε να δηλώσετε την κάρτα σας 
myki σκανάροντας αυτόν τον κωδικό 
στο ptv.vic.gov.au/register  
ή χρησιμοποιείστε την εφαρμογή PTV.

Σκανάρισμα κατά την επιβίβαση και 
αποβίβαση

Επισκέπτες

Τραίνα 
Να θυμάστε να σκανάρετε κατά  
την επιβίβαση και αποβίβαση.

Λεωφορεία
Να θυμάστε να σκανάρετε κατά την  
επιβίβαση και αποβίβαση.

Τραμ
Να θυμάστε να σκανάρετε κατά την επιβίβαση, δεν 
χρειάζεται να σκανάρετε κατά την αποβίβαση.

Μην σκανάρετε κατά την επιβίβαση και αποβίβαση αν 
ταξιδεύετε μόνο μέσα στη Δωρεάν Ζώνη Τραμ.

Στα τραμ να σκανάρετε κατά την αποβίβαση μόνο αν 
ταξιδεύετε στη Ζώνη 2 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ζώνες και την 
τιμή των εισιτηρίων επισκεφθείτε το  
ptv.vic.gov.au/zones

Δηλώστε την κάρτα σας myki

Αν δηλώσετε την κάρτα σας myki έχετε πολλά επιπλέον 
οφέλη:

 − Προστατεύετε το υπόλοιπο της κάρτας σας σε 
περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί

 − Ρυθμίζετε αυτόματη συμπλήρωση χρημάτων ώστε να μη 
χρειάζεται να θυμάστε να συμπληρώσετε χρήματα στην 
κάρτα σας myki

 − Βλέπετε το υπόλοιπο της κάρτας σας και το κόστος των 
πρόσφατων διαδρομών σας 

 − Μπορείτε να ζητήσετε εύκολα αντικατάσταση της 
κάρτας όταν λήξει κάθε τέσσερα χρόνια.

 − Μπορείτε να διαχειριστείτε πολλαπλές κάρτες μέσω του 
λογαριασμού σας

Αν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε στην περιφερειακή 
Βικτώρια, επισκεφθείτε το ptv.vic.gov.au/
regionaltickets

$8 για Παιδιά 
και Μειωμένο

16$

Εφαρμογή PTV 

Η εφαρμογή PTV είναι γεμάτη με πολλές ευκολίες για να 
σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε την κάρτα σας myki και να 
προγραμματίζετε τις μετακινήσεις σας σ’ ολόκληρη τη 
Μελβούρνη ή Βικτώρια.

Κατεβάστε την εφαρμογή δωρεάν από το App Store ή 
Google Play store, ή επισκεφθείτε το ptv.vic.gov.au/app 
για περισσότερες πληροφορίες.

Επισκέπτεστε τη Μελβούρνη;

Με το πακέτο myki Explorer που συνοδεύεται με μια 
προπληρωμένη κάρτα myki, χάρτες και είσοδο σε 
αξιοθέατα με μειωμένο εισιτήριο θα είστε έτοιμοι να 
ταξιδέψετε!

Μάθετε πού μπορείτε να αγοράσετε το  
δικό σας πακέτο στο  
ptv.vic.gov.au/mykiexplorer



Δωρεάν Ζώνη Τραμ

Η Δωρεάν Ζώνη Τραμ του κέντρου περιλαμβάνει το 
κέντρο της πόλης και εκτείνεται από την αγορά Queen 
Victoria Market στο Docklands, Spring Street, Flinders 
Street Station και την πλατεία Federation Square.

© Public Transport Victoria 2021

Μην σκανάρετε κατά την επιβίβαση 
και αποβίβαση αν ταξιδεύετε μόνο μέσα 
στη Δωρεάν Ζώνη Τραμ. Δεν χρειάζεστε 
κάρτα myki.
Να θυμάστε να σκανάρετε κατά την επιβίβαση και 
αποβίβαση αν ταξιδεύετε πέρα από τη Δωρεάν 
Ζώνη Τραμ.

Κοιτάξτε γι’ αυτές τις 
πινακίδες στις στάσεις 
τραμ για να δείτε τα 
όρια της ζώνης.

Κυκλική Διαδρομή Τραμ στο Κέντρο

Οι διαδρομές στην Κυκλική Διαδρομή Τραμ στο Κέντρο 
(City Circle Tram) είναι δωρεάν επειδή κινείται εντελώς 
μέσα στη Δωρεάν Ζώνη Τραμ.

Είναι ένας βολικός τρόπος για να δείτε τα κύρια 
αξιοθέατα της κεντρικής Μελβούρνης ενώ ταξιδεύετε με 
τα ιστορικά τραμ W-Class και μπορείτε να επιβιβαστείτε 
και να αποβιβαστείτε από το τραμ όσο συχνά θέλετε.
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 9321 5454  9321 5441

 9321 5444  9321 5445

 9321 5443  9321 5442

 9321 5449  9321 5446

 9321 5440  9321 5447

Για πληροφορίες σε άλλες γλώσσες:

Αν η γλώσσα σας δεν αναγράφεται επισκεφθείτε το   
ptv.vic.gov.au/languages ή τηλεφωνήστε στο 9321 5450.

Εξουσιοδοτήθηκε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, 1 Spring Street, Melbourne

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το ptv.vic.
gov.au ή τηλεφωνήστε στο 1800 800 007.

Αν είστε κωφό άτομο ή έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας, 
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της National Relay Service 
(Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης) - για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε το  relayservice.gov.au 

Department 
of Transport


