ταξί!

Προκλήσεις και υποχρεώσεις
«πίσω από το τιμόνι»

www.edrive.yme.gov.gr

Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα: Ο ρόλος του ΤΑΞΙ
Τα ΤΑΞΙ δεν αποτελούν απλώς ένα προσιτό και εναλλακτικό, προς το ιδιωτικό όχημα και τα δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τρόπο μετακίνησης, αλλά επιτελούν, παράλληλα, σημαντικό
κοινωνικό έργο καθώς διευκολύνουν τη μετακίνηση πολιτών που δεν οδηγούν ή δεν κατέχουν
δικό τους όχημα αλλά και συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού (όπως ηλικιωμένα άτομα, άτομα
με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα κ.ά.) επιτρέποντας, με αυτόν τον τρόπο, την ενσωμάτωση και ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
Τα ΤΑΞΙ μπορούν να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αφού οι νέες τεχνολογίες αυτοκίνησης
επιτρέπουν τη χαμηλή εκπομπή καυσαερίων.

Η επιλογή (και βεβαίως η οικονομική δυνατότητα) να κινείται κάποιος με ΤΑΞΙ, μπορεί να περιορίσει τη χρήση οχημάτων Ι.Χ συμβάλλοντας στην
κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, ιδίως στα πολυπληθή αστικά κέντρα.

Τα ΤΑΞΙ συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομίας. Οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ είναι, ίσως, η πολυπληθέστερη ομάδα επαγγελματιών στις μεταφορές
και η εξέλιξη του κλάδου τους πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα και των ιδίων, με τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
μεταφοράς του επιβατικού κοινού.
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Το όχημα: Τεχνολογία και Ασφάλεια
Η σωστή προετοιμασία του οχήματος πριν από την έναρξη της βάρδιάς σας, καθώς και η χρήση
των νέων τεχνολογιών, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για να θεωρείστε σωστοί επαγγελματίες:

α) Τεχνικός έλεγχος
Εκτός του ότι πρέπει να φροντίζετε καθημερινά για την εσωτερική και εξωτερική καθαριότητα
του οχήματός σας, απαιτείται επίσης να ελέγχετε καθημερινά:
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1.

την ορθή λειτουργία του ταξιμέτρου, όπως αυτό ενσωματώνεται ή συνδέεται με τον ειδικό
μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων και καταγραφής εσόδων,
2. τα ελαστικά (πίεση, φθορά),
3. τυχόν διαρροές κάτω από το όχημα,
4. τη στάθμη λαδιού,
5. τα υγρά φρένων και κινητήρα,
6. τα φώτα,
7. τους δείκτες πορείας,
8. τα φώτα φρένων και οπισθοπορείας,
9. τυχόν ενδείξεις για βλάβες στον πίνακα ελέγχου,
10. τη στάθμη καυσίμων,
11. τα φρένα και τον επιταχυντή καθώς και
12. τα συστήματα που αφορούν την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος.

Για κάθε έλεγχο και επισκευή κρατάτε σημειώσεις, ώστε να ανατρέχετε κάθε φορά που χρειάζεται και να εντοπίζετε εύκολα και γρήγορα το ιστορικό του τεχνικού ελέγχου του οχήματός σας.
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β) Συστήματα υποβοήθειας και ασφάλειας
Στα σύγχρονα οχήματα παρέχονται τεχνολογίες που διευκολύνουν την οδήγηση. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνονται:
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1. συστήματα ABS και ESR,
2. προσαρμοζόμενος έλεγχος πορείας (ACC),
3. αυτόνομη πέδηση (AB),
4. υποβοήθηση πέδησης (BA),
5. ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (LDW),
6. ειδοποίηση ή αποφυγή επικείμενης σύγκρουσης (CAS),
7. ειδοποίηση για όχημα στη «νεκρή γωνία» (BSIS),
8. προειδοποίηση για σημάδια κόπωσης του οδηγού (DMS),
9. e-call.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα συστήματα ασφαλείας υποβοηθούν, αλλά ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ, έναν σωστά προετοιμασμένο οδηγό και ένα σωστά συντηρημένο όχημα.

Ο οδηγός ΤΑΞΙ: Προκλήσεις και υποχρεώσεις… «πίσω από το τιμόνι»!
Ο οδηγός ΤΑΞΙ, καθημερινά, αντιμετωπίζει στο
δρόμο προκλήσεις που απαιτούν τη σωστή
προετοιμασία τόσο του οχήματος όσο και του
ίδιου, ως οδηγού:

α) Εκπαίδευση
Η οδήγηση ΤΑΞΙ απαιτεί ειδικές ικανότητες
και γνώσεις οι οποίες διαπιστώνονται με ειδικές εξετάσεις και ανανεώνονται ακόμη και
μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας
οδήγησης.
Επομένως, είναι απαραίτητο να:
•
•
•
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ενημερώνεστε για τις αλλαγές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ΤΑΞΙ και την οδήγησης αυτού,
διαβάζετε τακτικά το εγχειρίδιο υποψηφίου οδηγού αυτοκινήτου,
ενημερώνεστε συνεχώς για θέματα οδικής
ασφάλειας.

β) Απαραίτητα έγγραφα.
Ο οδηγός ΤΑΞΙ πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη νόμιμη οδήγηση του οχήματος και να τα επιδεικνύει όταν του ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές.
Συγκεκριμένα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
Ταυτότητα
Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
Ασφαλιστικό συμβόλαιο
Πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και κάρτα
ελέγχου καυσαερίων
Βεβαίωση ορθής λειτουργίας ταξιμέτρου
Ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ
Ισχύον τιμολόγιο στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα
Χάρτη Υποχρεώσεων των οδηγών ΤΑΞΙ
αυτοκινήτων προς τον Καταναλωτή
Κανονισμό Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Η ειδική άδεια οδήγησης και το ισχύον τιμολόγιο πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο
τέτοιο ώστε να είναι ορατά από τους επιβάτες.

γ) Ικανότητα προσανατολισμού
Ο σωστός επαγγελματίας οδηγός ΤΑΞΙ πρέπει να «ξέρει που βρίσκεται»!! Γι΄ αυτό είναι χρήσιμο να:
•
•
•
•

γνωρίζετε τα βασικότερα σημεία της περιοχής εντός της οποίας έχετε αδειοδοτηθεί να οδηγείτε,
επιλέγετε την πιο σύντομη και ασφαλή διαδρομή,
χρησιμοποιείτε συσκευές πλοήγησης- GPS,
διαθέτετε οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής.

Η ικανότητα προσανατολισμού και η
καλή γνώση του χάρτη της περιοχής
που συνήθως κινείστε, μπορεί να σας
προφυλάξει από «επικίνδυνες ατραπούς» και δυσάρεστες εκπλήξεις, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες.
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δ) Ταξίμετρο - Τιμολόγιο
Πρέπει:
• Να είναι τοποθετημένα πάντα σε εμφανές, για τους
επιβάτες, σημείο.
• Να θέτετε πάντα σε λειτουργία το ταξίμετρο. Είναι
υποχρεωτικό από το νόμο και επιπλέον αποφεύγονται
οι «παρεξηγήσεις».
• Να δίνετε πάντα απόδειξη στον πελάτη, είτε την ζητήσει είτε όχι.

ε) Συμπεριφορά προς τους πελάτες
Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο κοινωνικός ρόλος που επιτελεί το ΤΑΞΙ. Εσείς, οι οδηγοί, παρέχετε υπηρεσίες μεταφοράς, συνεπώς η ικανοποίηση του επιβάτη είναι θεμελιώδης αρχή σας.
Για αυτό πρέπει να:
• φορτοεκφορτώνετε τις αποσκευές του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο,
• είστε ευπρεπείς στην εμφάνιση,
• κατεβάζετε την πινακίδα με την επιγραφή
ΕΛΕΥΘΕΡΟ και να θέτετε σε λειτουργία το
ταξίμετρο μόλις αναλαμβάνετε μίσθωση,
• παραδίδετε τυχόν ξεχασμένα εντός του
οχήματος αντικείμενα στην αστυνομία ή
στον κάτοχο αυτών,
• μην παρέχετε πολλαπλή μίσθωση,
• εμπνέετε ασφάλεια κατά τη μεταφορά,
• διευκολύνετε την πρόσβαση των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα αλλά και
ατόμων άλλων ευπαθών ομάδων πληθυσμού στο όχημά σας.
Μην ξεχνάτε ότι κατά την οδήγηση του ΤΑΞΙ
δεν επιτρέπεται να:
• καπνίζετε,
• να συμπεριφέρεστε απρεπώς προς τους
επιβάτες, τα όργανα ελέγχου ή άλλου
εντεταλμένου για πραγματοποίηση ελέγχων οργάνου,
• επιλέγετε επιβάτες και προορισμούς,
• εισπράττετε κόμιστρο διαφορετικό από
εκείνο που ο νόμος ορίζει.
Η ασφάλεια και η άνεση στη μεταφορά είναι τα κομβικά σημεία των
υπηρεσιών που παρέχετε.
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στ) Άσκηση, διατροφή, ύπνος
Δεν πρέπει να παραβλέπετε ότι το επάγγελμά σας
είναι ιδιαίτερα κουραστικό. Ο οργανισμός σας καταπονείται από τις πολλές ώρες πίσω από το τιμόνι, για
αυτό πρέπει να:Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
• ασκείστε όσο συχνότερα σας επιτρέπει το ωράριο
εργασίας σας,
• τρώτε υγιεινές τροφές, όχι λιπαρά και βαριά γεύματα που προκαλούν υπνηλία,
• σηκώνετε τις βαριές αποσκευές με προσοχή και με τον ενδεδειγμένο τρόπο (λυγίζοντας τα
γόνατά σας), ώστε να μην καταπονείτε τη σπονδυλική σας στήλη.

ζ) Αλκοόλ και φάρμακα
Η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αυστηρή για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το όριο κατανάλωσης
αλκοόλ για τους οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., δεν υπερβαίνει τα
0,2 g/l αίματος (0,1 mg/l εκπνεομένου αέρα).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ακόμη και με «ένα ποτηράκι», μπορεί να υπερβείτε το επιτρεπτό όριο αλκοόλης στο αίμα σας
και να αυξήσετε κατά πολύ τις πιθανότητες να
εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα.
Αν λαμβάνετε φάρμακα, ενημερωθείτε από τις οδηγίες λήψης και το γιατρό σας για τυχόν παρενέργειες στην ικανότητα αντίληψης που αυτά μπορεί να έχουν. Κάποια από αυτά μπορεί να
επηρεάζουν άμεσα το νευρικό σας σύστημα ή να προκαλούν υπνηλία.

η) Ωράριο – κόπωση
•
•
•

Διαμορφώστε το ωράριο σας κατά τέτοιο τρόπο
που να είστε ξεκούραστοι όταν ξεκινάτε την εργασία.
Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο ωράριο εργασίας.
Κοιμηθείτε επαρκώς και κάνετε διαλείμματα όσο
πιο συχνά μπορείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο καφές δεν αντικαθιστά τον ύπνο!
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Τα «μυστικά» της ασφαλούς οδήγησης
Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να προσέχουμε και τι να κάνουμε όταν καθόμαστε στη θέση του οδηγού, όμως, δυστυχώς, δεν τα εφαρμόζουμε πάντα. Δώστε έμφαση και εφαρμόστε πάντα τα εξής:

α) Θέση οδήγησης
•
•
•
•

Ρυθμίστε σωστά τη θέση οδήγησης, ώστε να έχετε καλή
ορατότητα και ευκολία στο χειρισμό όλων των οργάνων
οδήγησης.
Ακουμπάτε καλά στην πλάτη του καθίσματος για να αποφύγετε καταπόνηση της σπονδυλικής σας στήλης.
Ρυθμίστε κατάλληλα τους καθρέπτες.
Έχετε τα χέρια σας πάντα στο τιμόνι για να αντιδράσετε
ορθά και έγκαιρα σε οποιαδήποτε κατάσταση.

β) Ζώνη Ασφαλείας.
•
•
•

Δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο όταν κυκλοφορείτε
εντός της περιμετρικής ζώνης. Είναι όμως, «υποχρεωτική» από τον… άγραφο νόμο ότι σας «δένει με τη ζωή».
Δώστε το καλό παράδειγμα σε όλους και δείξτε τον επαγγελματισμό σας φορώντας ΠΑΝΤΑ τη ζώνη ασφαλείας.
Για επιβάτες που είναι παιδιά μικρής ηλικίας, χρησιμοποιείτε το ειδικό κάθισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο αερόσακος χωρίς την παράλληλη χρήση της ζώνης ασφαλείας δεν σας εγγυάται απόλυτη προστασία. Αντίθετα, μπορεί να αποβεί μοιραίος για την ζωή σας.

γ) Απόσπαση προσοχής
Οι δύσκολες συνθήκες οδήγησης τις οποίες συχνά αντιμετωπίζει ένας οδηγός ΤΑΞΙ (κυκλοφοριακή συμφόρηση, πολύωρη
εργασία), απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση:
• Μην αγχώνεστε και μη βιάζεστε.
• Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ακόμη
κι αν έχετε ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας ή ανοικτή
ακρόαση που επιτρέπονται από το Νόμο.

δ) Κανόνες Κ.Ο.Κ.
Εφαρμόζετε με «ευλάβεια» τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. Μην τον βλέπετε σαν απειλή τιμωρίας.
Δείτε τον σαν «συμβόλαιο ζωής»!
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Κίνδυνοι και προσωπική ασφάλεια των οδηγών ΤΑΞΙ
Ο οδηγός ΤΑΞΙ βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με καταστάσεις που είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή του!

α) Εγκληματικότητα
•
•
•

•

Μην κάνετε ποτέ χρηματικές συναλλαγές σε κοινή θέα.
Προσπαθήστε να αποφεύγετε στενούς
δρόμους και αδιέξοδα, ιδίως κατά τις
νυχτερινές ώρες.
Χειριστείτε με σύνεση πελάτες ή άλλους οδηγούς που είναι μεθυσμένοι ή
βίαιοι. Να είστε μετρημένοι και προσεκτικοί στην οδήγηση.
Τοποθετήστε διαχωριστικό ασφαλείας
σύμφωνα με τις νομοθετικά θεσπισμένες προδιαγραφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κανένα χρηματικό ποσό δεν αξίζει να θέτετε τη ζωή σας σε κίνδυνο.

β) Προσπεράσεις.
•
•

Μην προσπερνάτε αν δεν είστε σίγουροι για
το τι θα συναντήσετε μπροστά σας.
Φροντίστε να έχετε ορατότητα και χρόνο για
να κάνετε μια ασφαλή προσπέραση.

Ο πελάτης θα μείνει ευχαριστημένος αν
φθάσει σώος στον προορισμό του και όχι
αν κινδυνεύσει για να φτάσει μερικά λεπτά
νωρίτερα.
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γ) Καιρικές συνθήκες
•
•

Μειώστε ταχύτητα ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες (βροχή, χιόνι, παγετός).
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν κινείστε
σε συνθήκες ομίχλης, το σούρουπο ή την
αυγή, σε ώρες δηλαδή που η ορατότητα
είναι περιορισμένη.

δ) Απόσταση ασφαλείας
•
•

Μειώστε ταχύτητα ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες (βροχή, χιόνι, παγετός).
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν κινείστε
σε συνθήκες ομίχλης, το σούρουπο ή την
αυγή, σε ώρες δηλαδή που η ορατότητα
είναι περιορισμένη.

ε) Εμπλοκή σε ατύχημα
•
•
•
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Ειδοποιήστε την Τροχαία και το ΕΚΑΒ.
Παρέχετε τις πρώτες βοήθειες.
Διατηρείτε την ψυχραιμία σας, ακόμη κι αν
δεν ευθύνεστε για την πρόκληση του ατυχήματος. Κανείς δεν επιθυμεί να βρεθεί
σε παρόμοια κατάσταση!

ΤΑΞΙ και περιβάλλον
•

•
•

Να είστε φιλικοί και υπεύθυνοι απέναντι
στο περιβάλλον οδηγώντας οικολογικά,
προκειμένου να μειώσετε τα έξοδα καυσίμων, τους κινδύνους εμπλοκής σε ατύχημα
και τα επίπεδα αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα.
Προσαρμόζετε την ταχύτητά σας ανάλογα
με τις κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης.
Προσπαθήστε να διατηρείτε σταθερή ταχύτητα, αποφεύγοντας άσκοπες επιταχύνσεις/επιβραδύνσεις ή φρεναρίσματα
ακινητοποίησης του οχήματός σας.
Είναι αυτονόητο πως στην οικολογική οδήγηση περιλαμβάνεται και
το ότι ΔΕΝ πετάμε τα σκουπίδια μας από το παράθυρο!!

ΤΑΞΙ και άλλοι χρήστες της οδού
Φροντίστε για την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών της οδού. Στο δρόμο, δεν είστε
ποτέ μόνοι σας! Ελέγχετε πάντα ποιος κινείται
γύρω σας και ιδιαίτερα στις «νεκρές γωνίες».
Προσέχετε:
• Κατά την οδήγηση.
• Κατά τη στάθμευση και την εκκίνηση.
• Τα παιδιά, τους πεζούς και τους μοτοσικλετιστές.

Προσοχή στην ασφαλή επιβίβαση – αποβίβαση των πελατών σας.
Κάντε στάση σε ασφαλές σημείο!
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

