Πώς διαχειριζόμαστε τα παραπτώματα
δημοσίων συγκοινωνιών
Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές περιπολούν τραίνα, τραμ και
λεωφορεία. Υπάρχουν για να διασφαλίζουν ότι όλοι οι επιβάτες
πληρώνουν εισιτήριο και βοηθούν στην ομαλή λειτουργία των
δημοσίων συγκοινωνιών σας.
Μπορούν:
– να σας ζητήσουν να δουν το εισιτήριό σας ή την κάρτα
μειωμένου εισιτηρίου, ακόμη κι αν έχετε αποβιβαστεί
από το όχημα ή έχετε απομακρυνθεί από τον σταθμό
– να σας ζητήσουν να παραδώσετε το εισιτήριο για χρήση
ως αποδεικτικό στοιχείο
– να σας ζητήσουν το όνομα, τη διεύθυνση και τα
αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά
σας
– να σας καταγγείλουν στο Υπουργείο Οικονομικής
Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Συγκοινωνιών και Φυσικών
Πόρων
– να σας συλλάβουν μέχρι να έρθει η αστυνομία αν
αρνηθείτε να συμμορφωθείτε.
Ταξιδεύοντας χώρις έγκυρο εισιτήριο
Τα πρόστιμα για επιβάτες χώρις έγκυρο εισιτήριο είναι:

$238

για ενηλίκους

$79

– Οι Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές δεν εκδίδουν
προειδοποιήσεις ή πρόστιμα. Το Υπουργείο αναθεωρεί
την αναφορά του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή και κατόπιν
εκδίδει:
– πρόστιμο
– προειδοποίηση
– δικαστική κλήση
– ή δεν προβαίνει σε καμία περαιτέρω δράση
– Μπορείτε να κάνετε ένσταση κατά του προστίμου. Εάν
απορριφθεί η ένστασή σας μπορείτε να επιλέξετε είτε να
πληρώσετε το πρόστιμο ή να προσφύγετε στο
Πταισματοδικείο (Magistrates’ Court).
Λοιπά παραπτώματα δημοσίων συγκοινωνιών
Παραπτώματα δημοσίων συγκοινωνιών, όπως δίνοντας
ψευδές όνομα ή λανθασμένη διεύθυνση και χρήση
προσβλητικής γλώσσας μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα
την επιβολή προστίμου, προειδοποίησης ή δικαστικής
κλήσης.

για ανηλίκους

Ποιά είναι η διαδικασία:
– Εάν ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής σας ζητήσει, θα πρέπει
να παρουσιάσετε το εισιτήριο (myki) και την κάρτα
μειωμένου εισιτηρίου, αν είναι αναγκαίο.
– Εάν αυτά δεν είναι έγκυρα, ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής
που μιλήσατε μπορεί να αποστείλει αναφορά στο
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης,
Συγκοινωνιών και Φυσικών Πόρων.
– Πρέπει να δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση και τα
αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά
σας.

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

Εάν είστε κουφός ή έχετε πρόβλημα ακοής ή ομιλίας, μπορείτε
να επικοινώσετε μαζί μας μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας
Αναμετάδοσης (National Relay Service)
Για πληροφορίες σε άλλες γλώσσες τηλεφωνήστε στο
9321 5450.
Για χρήστες TTY τηλεφωνήστε στο 9619 2727

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν πληροφοριακό δελτίο αντιπροσωπεύουν μερικές μόνο από τις αρμοδιότητες
των Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών. Οι αρμοδιότητες ασκούνται και διέπονται από τον Νόμο Συγκοινωνιών (Συμμόρφωση
και Λοιποί Κανονισμοί) του 1983. Οποιεσδήποτε πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
αυτών συγκεντρώνονται, διατηρούνται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Προστασίας
Προσωπικού Απορρήτου και Δεδομένων 2014 (Privacy and Data Protection Act 2014) περιλαμβανομένου του Νόμου
Συγκοινωνιών (Συμμόρφωση και Λοιποί Κανονισμοί) 1983 (Transport (Compliance and Miscellaneous) Act 1983).
PTVH2503/17. Εξουσιοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Δημοσίων Συγκοινωνιών Βικτώριας, 750 Collins Street, Docklands

