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Mobility Parking Scheme (MPS) 
Individual and Temporary Permits - Conditions of use and Parking concessions

Επίδειξη της αδείας σας
Από τον Σεπτέμβριο του 2010 οι άδειες στάθμευσης οχημάτων 
ατόμων με αναπηρίες που εκδίδονται από την RTA αποτελούνται 
από δύο μέρη: Την Αυστραλιανή Άδεια Στάθμευσης Αναπηρικών 
Οχημάτων (Australian Disability Parking Permit) και την Άδεια 
Στάθμευσης Οχημάτων Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα (Mobility 
Parking Scheme Permit- MPS). Για επικύρωση της Αυστραλιανής 
Άδειας Στάθμευσης Αναπηρικών Οχημάτων, η άδεια MPS πρέπει 
να τοποθετείται στο πλαστικό κάλυμμα.

Από αβρότητα, η RTA παρέχει μια βεντούζα για τη συγκράτηση της 
άδειας στο παράθυρο του οχήματος. Δεν είστε υποχρεωμένοι να 
χρησιμοποιήσετε αυτό το μέσον και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
άλλα μέσα ή συσκευές που δεν καλύπτουν τα στοιχεία της άδειας ή 
την ορατότητα του οδηγού. 

Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη βεντούζα, ο  κατασκευαστής 
συμβουλεύει ότι η αποτελεσματικότητα της βεντούζας βελτιώνεται 
όταν χρησιμοποιείται σε καθαρό παρμπρίζ. Συνιστάται η χρήση ενός  
χαρτομάντιλου οινοπνεύματος, ενώ κάποια προϊόντα καθαρισμού 
παραθύρων μπορεί να αφήσουν υπολείμματα.

Όροι Χρήσης
Η άδεια MPS εκδίδεται υπό τους ακόλουθους όρους - σοβαρές 
κυρώσεις μπορεί να επιβληθούν για μη συμμόρφωση με αυτούς 
τους όρους:

α)  Η άδεια θα πρέπει να εκτίθεται μόνο όταν το όχημα χρησιμοποιείται 
για μεταφορά του ατόμου για το οποίο εκδόθηκε η άδεια. Δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν εκτελούνται θελήματα για τον 
κάτοχο της αδείας ή για επίσκεψη σε κάτοχο άδειας ο οποίος δεν 
βρίσκεται στο όχημα.

β) Η άδεια πρέπει να εκτίθεται απρόσκοπτα στην αριστερή πλευρά 
(συνοδηγού) του οχήματος, στο παρμπρίζ ή σε οποιοδήποτε 
παράθυρο του οχήματος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να 
τοποθετηθεί σε μέρος όπου το σύνολο της άδειας να είναι ορατό 
από το εξωτερικό του οχήματος. Οι πλευρές που αναγράφουν 
«ΑΥΤΗ Η ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΝΩ» (THIS SIDE UP) ή «Δείξτε αυτήν 
την πλευρά» (Display this side) πρέπει να φαίνονται. Η άδεια 
μπορεί να επικολληθεί στο όχημα με οποιαδήποτε μέθοδο που 
δεν αποκρύβει οποιαδήποτε από τα στοιχεία της άδειας ή την 
ορατότητα του οδηγού όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση.

γ) Η άδεια πρέπει να επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από αστυνομικό ή 
άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

δ) Η άδεια ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης, αν δεν ανακληθεί.

ε) Η άδεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τη λήξη της. Θα 
πρέπει να ανανεωθεί και να επιδεικνύεται η ισχύουσα άδεια 
δικαιώματος αναπηρικής στάθμευσης. 

στ)Η άδεια πρέπει να επιστραφεί στο γραφείο μητρώου οχημάτων 
κατά τη λήξη της, εάν ανακληθεί από την RTA ή εάν ο κάτοχος 
της άδειας έγινε μη-δικαιούχος (π.χ. δεν πάσχει πλέον από την 
αναπηρία που τον έκανε δικαιούχο για την άδεια).

ζ) Η άδεια δεν πρέπει να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, παραποιηθεί, 
τροποποιηθεί ή να καταστραφεί.

η) Η άδεια δεν είναι έγκυρη εάν έχει αναπαραχθεί, αντιγραφεί, 
παραποιηθεί ή τροποποιηθεί με άλλο τρόπο ή όταν ένα ή 
περισσότερα από τα στοιχεία στην άδεια (π.χ. ο αριθμός αδείας 
ή ημερομηνία λήξης) είναι δυσανάγνωστα.

θ) Σε περίπτωση που η άδεια χρησιμοποιείται σε άλλη πολιτεία 
ή επικράτεια, μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα 
επικρατούντα δικαιώματα στάθμευσης.

ι) Η άδεια μπορεί να κατασχεθεί από εξουσιοδοτημένο όργανο 
και / ή να ανακληθεί από την RTA για κατάχρηση ή παραβίαση 
οποιωνδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

ια) Η άδεια υπόκειται σε οποιουσδήποτε άλλους παρόμοιους όρους 
που μπορεί να επιβληθούν από την RTA.

Δικαίωμα στάθμευσης
Η άδεια MPS σας δίνει το δικαίωμα να σταθμεύετε σε χώρους που 
σημειώνονται με το σύμβολο για άτομα με αναπηρίες. Η άδεια 
προβλέπει επίσης δικαίωμα στάθμευσης σε άλλους χώρους:
• Κατά τη στάθμευση σε παρκόμετρο, ή σε χώρους στάθμευσης

με εκπτωτικό κουπόνι ή με εισιτήριο, δεν εφαρμόζεται χρέωση.

• Όταν η στάθμευση περιορίζεται με πινακίδα σε περισσότερα
από 30 λεπτά, το όχημα μπορεί να σταθμεύσει για απεριόριστο
χρονικό διάστημα.

• Όταν η στάθμευση περιορίζεται με πινακίδα σε 30 λεπτά, το
όχημα μπορεί να σταθμεύσει 2 ώρες.

• Όταν η στάθμευση περιορίζεται με πινακίδα σε λιγότερο από
30 λεπτά, το όχημα μπορεί να σταθμεύσει το πολύ 30 λεπτά.

• Σε πινακίδα «Απαγορεύεται η Στάθμευση» ‘No Parking’,
μπορείτε να σταθμεύσετε έως και 5 λεπτά, ο οδηγός πρέπει να
παραμείνει εντός του οχήματος ή εντός 3 μέτρων από το όχημα
για αποβίβαση ή επιβίβαση επιβατών ή εμπορευμάτων.

• Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύουν οι κανονισμοί
στάθμευσης.

Σημείωση: Οι ιδιόκτητοι εμπορικοί χώροι στάθμευσης καθορίζουν 
τις δικές τους τιμές και χρεώσεις.

Πότε ισχύουν τα προνόμια στάθμευσης;

Τα προνόμια στάθμευσης ισχύουν όταν η άδεια MPS εκτίθεται επί 
του οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του ατόμου για 
το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια.

Άκυρες Άδειες MPS 

Η άδεια MPS παύει να ισχύει εάν λήξει, ανακληθεί από την RTA ή 
αποβιώσει ο κάτοχος της άδειας. Επίδειξη αδείας MPS που είναι 
άκυρη μπορεί να επιφέρει μεγάλο πρόστιμο.

Αλλαγές στην κατάσταση της υγείας σας

Εάν η κατάσταση της υγείας σας βελτιωθεί και δεν χρειάζεστε πλέον 
τη χρήση της MPS αδείας σας, υποχρεούστε να επιστρέψετε την 
MPS άδειά σας στο πλησιέστερο γραφείο μητρώου οχημάτων.

Τηλέφωνο Ανάγκης

Κατάχρηση της MPS αδείας μπορεί να αναφερθεί τηλεφωνώντας 
στο 1300 884 899 ή με ηλεκτρονική επιστολή στο Customer_ 
Service_Centre@rta.nsw.gov.au
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Προειδοποίηση για τη Μετάφραση:

Η αγγλική έκδοση αυτών των όρων είναι η μόνη έγκυρη έκδοση. 
Η μετάφραση παρέχεται χαριστικά και μόνο στο αγγλικό κείμενο 
θα πρέπει να επαφίεστε. Η αγγλική έκδοση βρίσκεται στον 
ιστοχώρο της RTA:

http://www.rms.nsw.gov.au/roads/using-roads/
mobility-parking/documents-forms.html

Translation Warning:

The English language version of these conditions is the sole 
authoritative version. The translation has been prepared as a 
courtesy and only the English language version should be relied 
upon. The English version can be found on the RMS Website.
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