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Ο οδηγός σας για την 
απαγόρευση κυκλοφορίας 
φορτηγών στην κεντροδυτική 
περιοχή
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5. Whitehall Street
Μεταξύ Francis St και Somerville Rd:  
Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών τις νυχτερινές 
ώρες των εργάσιμων ημερών 8 μ.μ.-6 π.μ. και 1 μ.μ. 
Σάββατο έως 6 π.μ. τη Δευτέρα.

6. Williamstown Road
Φορτηγά Οχήματα Υψηλής Παραγωγικότητας (High 
Productivity Freight Vehicles - HPFV) μπορούν να 
μετακινούνται στο Williamstown Rd μεταξύ Francis St 
και Geelong Rd βάσει άδειας. Η είσοδος εξετάζεται 
κατά περίπτωση.

7. Napier Street
Η δομή της γέφυρας έχει ελεύθερο ύψος διέλευσης 
4 μέτρα προς την ανατολική κατεύθυνση και 4 
μέτρα προς τη δυτική κατεύθυνση. Φορτηγά που 
μεταφέρουν κοντέινερ 9 ποδιών και 6 ιντσών δεν 
χωρούν κάτω απ’ αυτή τη γέφυρα.

1. Somerville Road
Μεταξύ Geelong Rd και Whitehall St:  
Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών τις νυχτερινές 
ώρες των εργάσιμων ημερών 8 μ.μ.-6 π.μ. και 1 μ.μ. 
Σάββατο έως 6 π.μ. τη Δευτέρα.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών από τις 8-9.30 
π.μ. και 2.30-4 μ.μ. Δευτέρα με Παρασκευή (μόνο τις 
σχολικές ημέρες).

Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών A ή B-double ή 
συνδυασμοί φορτηγών PBS με ρυμούλκα, 24 ώρες την 
ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Τα υπερμεγέθη 
και υπερβαρέα οχήματα επιτρέπονται βάσει επίσημης 
ανακοίνωσης. Ισχύουν οι παραπάνω απαγορεύσεις 
κυκλοφορίας.

2. Francis Street
Μεταξύ Cemetery Rd και Whitehall St:  
Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών τις νυχτερινές 
ώρες των εργάσιμων ημερών 8 μ.μ.-6 π.μ. και 1 μ.μ. 
Σάββατο έως 6 π.μ. τη Δευτέρα.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών από τις 8-9.30 
π.μ. και 2.30-4 μ.μ. Δευτέρα με Παρασκευή (μόνο τις 
σχολικές ημέρες).

Ορισμένα φορτηγά που λειτουργούν στο Francis 
St, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βυτιοφόρων, 
εξαιρούνται από τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την πίσω σελίδα.

3. Moore Street
Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών τις νυχτερινές 
ώρες των εργάσιμων ημερών 8 μ.μ.-6 π.μ. και 1 μ.μ. 
Σάββατο έως 6 π.μ. τη Δευτέρα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας δεν ισχύει για φορτηγά 
από Επιχειρήσεις που λειτουργούν στη δηλωμένη 
βιομηχανική περιοχή του Brooklyn και Tottenham, 
που εξαιρούνται βάσει επίσημης ανακοίνωσης. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια της 
δηλωμένης  βιομηχανικής περιοχής, κάντε κλικ εδώ.

4.  Hyde Street
Βόρεια του Francis St: Απαγορεύεται η κυκλοφορία 
φορτηγών, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την 
εβδομάδα. 

Νότια του Francis St: Απαγορεύεται η κυκλοφορία 
φορτηγών τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων 
ημερών 8 μ.μ.-6 π.μ. και 1 μ.μ. Σάββατο έως 6 π.μ. τη 
Δευτέρα. Φορτηγά, όπως βυτιοφόρα, που λειτουργούν 
στο Hyde Street και πηγαίνουν σε μια επιχείρηση μέσω 
μιας διαδρομής που βρίσκεται στη ζώνη απαγόρευσης 
κυκλοφορίας εξαιρούνται από τις ώρες απαγόρευσης 
κυκλοφορίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε 
την πίσω σελίδα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών 
24/7 
Ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας 
φορτηγών    

Δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας 

Οχήματα HPFV χρειάζονται άδεια

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



Φορτηγά και 
κεντροδυτική 
περιοχή 
Η εγγύτητα της κεντροδυτικής 
περιοχής με το λιμάνι και ο μεγάλος 
αριθμός επιχειρήσεων αποθήκευσης 
και μεταφορών στην περιοχή αυτή 
δημιουργούν μεγάλο όγκο κυκλοφορίας 
βαρέων φορτηγών.
Για να μειωθούν οι συνέπειες αυτών των οχημάτων 
στην τοπική περιοχή, από το 2001 έχουν τεθεί σε ισχύ 
απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε τοπικούς δρόμους σε 
όλη τη δυτική περιοχή.

Σαφέστερη ενημέρωση 
για την απαγόρευση 
κυκλοφορίας
Συνεργαζόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, τη 
βιομηχανία και τους κατοίκους για να αποσαφηνίσουμε 
τις ισχύουσες απαγορεύσεις κυκλοφορίας.

Πρόσθετη σήμανση έχει τοποθετηθεί σε βασικές 
διαδρομές για να ενημερώνονται οι οδηγοί φορτηγών 
πού και πότε μπορούν να μετακινούνται μέσω της 
κεντροδυτικής περιοχής.

Το Υπουργείο Μεταφορών (Department of Transport 
- DoT) διερευνά περαιτέρω μέτρα επιτήρησης και 
παρακολούθησης για να διασφαλίσει τη συνεχή 
ασφάλεια και άνεση των ντόπιων κατοίκων. 

Με την ολοκλήρωση της σήραγγας West Gate θα 
επιβληθούν περαιτέρω απαγορεύσεις κυκλοφορίας 
φορτηγών.

Συμμόρφωση
Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών θα 
παρακολουθούνται και θα εφαρμόζονται από την 
Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Βαρέων Οχημάτων (National 
Heavy Vehicle Regulator - NHVR).

Ισχύει επιτόπιο πρόστιμο για παράβαση πινακίδων 
«Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών» (Κανόνας Οδικής 
Κυκλοφορίας 104).

Το Υπουργείο DoT συνεργάζεται στενά με τον 
κλάδο μεταφοράς εμπορευμάτων και τις τοπικές 
επιχειρήσεις για να τις καταρτίσει και ενημερώσει για 
τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας και τις εναλλακτικές 
διαδρομές.

Οι πινακίδες έχουν τοποθετηθεί στους τοπικούς 
δρόμους και στο παρακείμενο οδικό δίκτυο για 
να ενημερώνονται οι οδηγοί για τις απαγορεύσεις 
κυκλοφορίας και να τους επιτρέπουν να 
προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ποια οχήματα 
επηρεάζονται από 
την απαγόρευση 
κυκλοφορίας;
Ως φορτηγό ορίζεται ένα όχημα με μεικτό βάρος άνω 
των 4,5 τόνων που έχει κατασκευαστεί για μεταφορά 
φορτίων. Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας δεν ισχύουν 
για οχήματα όπως λεωφορεία, τροχόσπιτα, γερανούς 
ή φορτηγά μπετονιέρες.

Ισχύουν εξαιρέσεις;
Ο οδηγός ενός φορτηγού δεν πρέπει να περάσει πέρα 
από την πινακίδα «Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών» 
(Κανόνας Οδικής Κυκλοφορίας 104) εκτός εάν:

• ο προορισμός του φορτηγού είναι πέρα 
από την πινακίδα, και

• ο σκοπός είναι η φόρτωση ή η εκφόρτωση 
εμπορευμάτων και δεν υπάρχει άλλη 
διαδρομή προς τον προορισμό αυτό, ή

• άλλες διαδρομές προς τον προορισμό 
φέρουν επίσης πινακίδες «Απαγόρευση 
διέλευσης φορτηγών».

Καταγγελία 
παραβάσεων
Οι παραβάσεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας 
(π.χ. υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση με αποσπασμένη 
προσοχή, οδηγός σε κατάσταση μέθης) θα πρέπει να 
καταγγέλλονται  στην Αστυνομία της Βικτώριας.

Οι παραβιάσεις απαγόρευσης της κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένων οχημάτων με πολύ καυσαέριο 
ή θόρυβο, θα πρέπει να καταγγέλλονται στο NHVR 
τηλεφωνώντας στο 13 NHVR.

Περισσότερες 
πληροφορίες
Ο χάρτης Απαγόρευσης Κυκλοφορίας Φορτηγών 
(Truck Curfew map) της Βικτώριας δείχνει δρόμους 
στη Βικτώρια που έχουν περιορισμούς εισόδου που 
αφορούν ώρες ή μέγεθος φορτηγού.

Πληροφορίες για εγκεκριμένους, εγκεκριμένους 
υπό όρους και απαγορευμένους δρόμους για 
μεμονωμένους τύπους βαρέων οχημάτων μπορείτε 
να βρείτε στο https://www.vicroads.vic.gov.au/
business-and-industry/heavy-vehicle-industry/
heavy-vehicle-map-networks-in-victoria

Η υπηρεσία VicTraffic παρέχει πληροφορίες για 
τρέχοντα και βραχυπρόθεσμα κλεισίματα δρόμων, 
ενημερώσεις για την κυκλοφορία, οδικά έργα και 
παρακάμψεις.

Πληροφορίες που αφορούν τον ρόλο επιβολής 
των κανονισμών του NHVR μπορείτε να βρείτε στο 
https://www.nhvr.gov.au/safety-accreditation-
compliance/on-road-compliance-and-
enforcement/enforcement-roles-and-activities

Ο ιστότοπος DoT περιέχει πληροφορίες για 
μεταμορφωτικά έργα που αλλάζουν τον τρόπο με τον 
οποίο οι άνθρωποι και τα αγαθά μετακινούνται στην 
κεντροδυτική περιοχή.

Περιγραφή Μέγεθος και διαστάσεις Προϋποθέσεις εισόδου*

Τρέιλερ με επίπεδη 
πλατφόρμα

Μέχρι μήκους 42 μ., 
6 μ. πλάτος και ύψος, 205 τ.

Απαιτείται άδεια. Δεν υπάρχει πρόσβαση προς Somerville 
Rd μεταξύ Whitehall St & Geelong Rd.

Υπερμεγέθη υπερβαρέα 
οχήματα

Μέχρι μήκους 30μ, 
5 μ. πλάτος και ύψος, 100 τ. Απαιτείται άδεια για Buckley St και Napier St

Επίπεδο PBS 2B/3A Μήκος 26-36,5 μ., 
68,5-85,5 τ.

Απαιτείται άδεια για Williamstown Road μεταξύ Francis 
St και Geelong Road, και Francis St μεταξύ Williamstown 
Rd και Cemetery Rd, και Buckley St, και Moore St.

B-double 
Φορτηγό που τραβάει 
ρυμουλκούμενο τρέιλερ 
PBS 3,4,5 ή 6 αξόνων 

Μήκος 19-26 μ., 
68,5 τ.

Δεν υπάρχει πρόσβαση προς το Somerville Rd μεταξύ 
Whitehall St και Geelong Rd.

Ημιρυμουλκούμενο  
Φορτηγό που τραβάει 
ρυμουλκούμενο τρέιλερ 
3 ή 4 αξόνων 

Μέχρι μήκους 19 μ., 
45,5 τ. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας.

Άκαμπτο φορτηγό Μέχρι μήκους 12,5 μ., 
31 τ. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας.

*Απαγορεύεται η είσοδος στο Hyde St βόρεια του Francis St σε κανένα φορτηγό ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις. Δείτε παραπάνω για περισσότερες λεπτομέρειες. 


