Αρθρο 8
Υποχρεώσεις οδηγών.
1. Ο οδηγός του αυτοκινητού ταξί ή αγοραίου είναι υποχρεωμένος:
γ) να μην παρέχει εξυπηρέτηση με πολλαπλή μίσθωση.
***Οι περ. α, β' και δ' καταργήθηκαν με την παρ.6 του άρθρου 26 του
Ν.3109/2003
(ΦΕΚ Α 38)
2. Απαγορεύεται η ανάληψη υποχρέωσης προμίσθωσης. Κατ' εξαίρεση
επιτρέπεται η προμίσθωση όταν ο μισθωτής του ταξί ή αγοραίου είναι το
δημόσιο, νόμικα πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ΟΤΑ καθώς και
όταν πρόκειται για κοινωνικούς λόγους (όπως κηδείες, γάμους). Στις
παραπάνω κατ' εξαίρεση περιπτώσεις, οι οδηγοί των αυτοκινήτων πρέπει
να είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με βεβαίωση του μισθωτή, στην οποία
θα πρέπει να αναφέρονται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της μίσθωσης, η
διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής των επιβατών που
σχετίζονται με την προμίσθωση. Ειδικά για την περίπτωση προμίσθωσης
που αφορά παραλαβή επιβατών από αερόδρομια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς
σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, η βεβαίωση του μισθωτή
θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και
στοιχεία της άφιξής τους (π.χ. αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή
ώρα άφιξης κλπ.).
3. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο επιλογή επιβατών. Εφόσον το
ταξί ή αγοραίο βρίσκεται σε ειδικά επιλεγμένο χώρο (πιάτσα η μίσθωση
πραγματοποιείται υποχρεωτικά σύμφωνα με την σειρά αναμονής αυτοκινήτων
και επιβατών. Ειδικά στις περιπτώσεις που μεταξύ των αναμενόντων
επιβατών υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυες είναι υποχρεωτική η
προτίμησή τους από τους οδηγούς ανεξάρτητα από τη σειρά αναμονής
επιβατών.
4. Ο οδηγός μισθωμένου αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου υποχρεούται,
εφόσον να ζητήσει ο επιβάτης να διακόψει την κίνηση του αυτοκινήτου
και να σταθμεύσει σε σημείο της διαδρομής. Αύτη η χρονική διάρκεια
αναμονής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) λεπτών της
ώρας εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος.
5. Απαγορεύεται η ανάληψη μίσθωσης εφόσον το ταξί ή αγοραίο
βρίσκεται σε σημείο εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του. Κατ'
εξαίρεση επιτρέπεται η ανάληψη τέτοιας μίσθωσης:
α) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή επείγουσας ανάγκης κατά τις
οποίες συντρέχουν εξαιρετικά έκτακτοι και σοβαροί λόγοι (π.χ.
πλημμύρες, πυρκαϊά, σεισμός, άλλες θεομηνίες κλπ.) ή υπάρχει ανάγκη
άμεσης ιατρικής επέμβασης (τραυματίες, επίτοκοι, βαριά ασθενείς κλπ.)
ή για εξυπηρέτηση προσώπων που το όχημά τους ακινητοποιήθηκε και
στερούνται άλλου πρόσφορου μέσου μεταφοράς τους. Στις παραπάνω
περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάληψη μίσθωσης αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου
σε σημεία έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του και με τη χρήση του
τιμολογίου 1 (μονή ταρίφα) εφόσον το τέλος της διαδρομής βρίσκεται
εντός των ορίων της έδρας του.

β) Σε περιπτώσεις ειδικής κυκλοφοριακής ή τιμολογιακής φύσης, που
έχουν καθορισθεί με απόφαση Νομάρχη τουλάχιστον προ πενταετίας από την
δημοσίευση του Κανονισμού αυτού.
6. Ο οδηγός του αυτ/του ταξί ή αγοραίου είναι υποχρεωμένος
***Η περ.α' καταργήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 26 του Ν.3109/2003
(ΦΕΚ Α 38)
β) Να είναι ευπρεπής στην εμφάνιση.
γ) Να εκτελεί την φορτοεκφόρτωση των αποσκευών του επιβάτη από και
προς το πεζοδρόμιο.
δ) Μόλις αναλαμβάνει μίσθωση να κατεβάζει την πινακίδα με την
επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ και να θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο αν πρόκειται
για ταξί. Με το τέλος της διαδρομής και τον μηδενισμό του ταξίμετρου,
είναι υποχρεωμένος να ανεβάζει την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ.
ε) Κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχει πινακίδες με τις επιγραφές
ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΤΑΞΙ (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) ή ΑΓΟΡΑΙΟ σβηστές όταν το αυτοκίνητο
είναι μισθωμένο και φωτεινές όταν δεν είναι μισθωμένο.
***Η περ.στ' καταργήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 26 του Ν.3109/2003
(ΦΕΚ Α 38)
ζ) Να ερωτά τον επιβάτη όταν βγαίνει από τα όρια της περιμετρικής
ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και σε
περίπτωση αρνητικής απάντησης να κάνει χρήση του τιμολογίου 2 (διπλή
ταρίφα).
η) Να μη θέτει σε λειτουργία μουσικές συσκευές ούτε να ανοίγει τα
παράθυρα του αυτοκινήτου, χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη. Για το
άνοιγμα του παραθύρου του οδηγού δεν απαιτείται η συγκατάθεση του
επιβάτη.
θ) Να διακόπτει τη λειτουργία του ταξίμετρου προκειμένου για ταξί
όταν σταματήσει για λόγους που ευθύνεται ο ίδιος (όπως μικροεπισκευές,
αλλαγή ελαστικών, ανεφοδιασμού με καύσιμα).
ι) Να παραδίδει στην αστυνομία ή στον κάτοχο του, οτιδήποτε
λησμονηθέν στο αυτοκίνητο.
"ια Να διαθέτει αρκετή ποσότητα κερμάτων για ακριβή είσπραξη του
κομίστρου και να δίνει απόδειξη στον επιβάτη όταν του ζητηθεί. Η δε
απόδειξη υποχρεωτικά θα αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
*** Η περ.ια' αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 ΠΔ 348/1997 Α' 238.
ιβ) Να δίνει στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφορία για την παρεχομένη
εξυπηρέτηση (κόμιστρο, διαδρομή κ.λ.π.).
ιγ) Να μη παραλαμβάνει αριθμό επιβατών μεγαλύτερο απ' αυτόν που
προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

ιδ) Να μεριμνά για την κατάσταση καθαριότητας του αυτοκινήτου τόσο
εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
ιε) Να μην ομιλεί στον επιβάτη για την παρερχόμενη εξυπηρέτηση.
11. Σε περιπτώσεις που επιβάτες ζητούν διαδρομή σε μέρη αδιάβατα για
το αυτοκίνητο ή σε μέρη εκτός κατοικημένων περιοχών τέτοια που κατά
την γνώμη του οδηγού δεν παρέχουν αίσθημα ασφαλείας, αλλά και σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διένεξης ή διαμαρτυρίας του επιβάτη ο
οδηγός είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την επέμβαση της πλησιέστερης
Αστυνομικής Αρχής.
12. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται απρεπής συμπεριφορά του
οδηγού προς τους επιβάτες, τα όργανα ελέγχου εφαρμογής του κανονισμού
αυτού, τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων όπως και προς κάθε άλλο
όργανο εντεταλμένο να πραγματοποιήση ελέγχων σε ΕΔΧ αυτοκίνητα.
13. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο οδηγός να εισπράτει
κόμιστρο μεγαλύτερο του προβλεπόμενου και με οποιονδήποτε τρόπο.
18. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων ταξί και αγοραίου έχουν κάθε πρόσθετη
υποχρέωση που προκύπτει άμεσα ή έμεσα από τον κανονισμό αυτό και από
τις διατάξεις που ισχύουν για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων γενικά.
_____________________________________________________________________

Αρθρον 12.
Μεταφορά κατοικιδίων ζωών.
Με τα αυτοκίνητα ταξί και αγοραία επιτρέπεται η μεταφορά κατοικιδίων
ζώων με την προϋπόθεση ότι είναι καθαρά, ήρεμα έχουν περιλαίμιο,
φίμωτρο (αν πρόκειται για σκύλους), ένδειξη κτηνιατρικού ελέγχου,
καταλαμβάνουν θέση μόνο στο δάπεδο του αυτοκινήτου και συνοδεύονται
απαραίτητα από άτομο. Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί τη μίσθωση εφ' όσον
δεν συντρέχουν ταυτόχρονα οι παραπάνω προϋποθέσεις.
_____________________________________________________________________
Άρθρο 13.
Υποχρεώσεις επιβατών
1. Οι επιβάτες πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να
προκαλέσει προβλήματα στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα πρέπει:
α) Να μην εμποδίζουν τον οδηγό με ενέργειές τους, κατά τη διάρκεια
της οδήγησης.
β) Να μην προσπαθούν να κατέβουν ή να ανεβούν στο αυτοκίνητο όταν

αυτό κινείται.
γ) Να μην καπνίζουν χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού.
δ) Να μην ανοίγουν τα παράθυρα χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού.
ε) Να είναι ευπρεπείς κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
στ) Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να
προξενήσει φθορά στο αυτοκίνητο.
ζ) Να μην ομιλούν στον οδηγό για θέματα που δεν είναι απαραίτητα
για την παρεχομένη εξυπηρέτηση.
η) Να μεριμνούν για τα μεταφερόμενα παιδιά, ζώα, αντικείμενα.
2. Στις περιπτώσεις που ρυπαίνεται το αυτοκίνητο από τα μεταφερόμενα
ζώα ή αντικείμενα ή από υπαιτιότητά του, ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος
να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της καθαριότητας.
3. Στις περιπτώσεις που οι επιβάτες αναμένουν αυτοκίνητο ταξι ή
αγοραίο για μίσθωση και μεταξύ των αναμένοντων, υπάρχουν τυφλοί ή
ανάπηροι ή έγκυες είναι υποχρεωτική η παραχώρηση της προτεραιότητας
για μίσθωση, σ' αυτούς.
4. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον οδηγό μισθωμένου
απ' αυτόν αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου να διακόψει την κίνησή του και
να σταθμεύσει σε σημείο της διαδρομής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
του δεκαπενταλέπτου (15λέπτου) εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που να
δικαιολογεί την παράταση της αναμονής.
Σε κάθε περίπτωση που επιβάτης απομακρύνεται από το σταματημένο
αυτοκίνητο ταξί ή αγοραίο οφείλει να επιδείξει στον οδηγό του
αυτοκινήτου την αστυνομική του ταυτότητα, ή να καταβάλλει το κόμιστρο
προσαυξημένο κατά το κόστος αναμονής 15 λεπτών της ώρας.
_____________________________________________________________________

