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Ριζικές µεταρρυθµίσεις στη βιοµηχανία 
ταξί απειλούν περιουσίες συµπαροίκων
ΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ ΖΗΤΟΥΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ 

Π
ριν µερικές βδοµάδες, στα µέσα 
τού περασµένου ∆εκεµβρίου, η 
πολιτειακή κυβέρνηση ΝΝΟ Μάικ 
Μπερντ νοµιµοποίησε τη λειτουρ-

γία εταιρειών που χρησιµοποιούν ιδιώτες 
µε τα αυτοκίνητά τους να λειτουργούν σαν 
ταξί και δηµιούργησε συνθήκες που απει-
λούν το βιος και περιουσίες εκατοντάδων 
συµπαροίκων, οι οποίοι εργάζονται σαν 
οδηγοί ταξί, ή έχουν επενδύσει τις οικο-
νοµίες τους για ν’ αγοράσουν ένα ή πε-
ρισσότερα ταξί. Εξάλλου, πιστεύεται ότι 
η κυβέρνηση θ’ απορρυθµίσει τελικά την 
αυστηρά ελεγχόµενη µέχρι σήµερα βιοµη-
χανία ταξί µε απρόβλεπτες συνέπειες και 
όλα αυτά φυσικά για το... καλό µας! Για να 
βρούµε την άκρη γύρω από το πολύ σοβαρό 
πρόβληµα που ανέκυψε µε τις κυβερνητι-
κές αποφάσεις, συζητήσαµε την κατάσταση 
µε τον παλαίµαχο αυτοκινητιστή, ∆ηµήτρη 
Μουστάκα, µε 42 χρόνια υπηρεσίας στη 
βιοµηχανία ταξί και µεταφέρουµε τις πλη-
ροφορίες στους αναγνώστες µας, ειδικά αν 
τους επιρρεάζουν οι νέες ρυθµίσεις στον 
κλάδο των ταξί.
Σύµφωνα µε τον κ. Μουστάκα πρώτη συ-
νέπεια των κυβερνητικών αποφάσεων ήταν 
να µειωθεί η άδεια κυκλοφορίας ταξί από 
$420.000 πριν 18 µήνες στις $205.000 
σήµερα, που σηµαίνει πως κάποιος µε 
δύο ταξί έχασε ουσιαστικά την αξία τού 
ενός και για την απώλεια αυτή, η κυβέρ-
νηση Μπερντ προσφέρει αποζηµίωση µόνο 
$20.000!

«Εµείς δεν έχουµε καµµία αντίρρηση 
στον έντιµο ανταγωνισµό µε τους ίδιους 
όρους, αλλά η κυβέρνηση µεροληπτεί 
κατάφωρα υπέρ των πολυεθνικών εται-
ρειών που δεν αντιµετωπίζουν το ίδιο 
κόστος για τη λειτουργία ενός ταξί. 
Εγώ πρέπει να έχω διαθέσιµα $800 - 
$1000 κάθε ∆ευτέρα πρωί για να βγά-
λω το ταξί µου στο δρόµο. Κάθε χρόνο 
το Green Slip µού κοστίζει $7000, η 
ασφάλεια τού αυτοκινήτου από $6.500 
έως $10.000, το Workers Comp $2000, 
η ασύρµατη επικοινωνία µε την  εται-
ρεία για δουλειές $565 το µήνα και το 
registration $500 το χρόνο, συν το GST 
κάθε τρεις µήνες και φυσικά τον φόρο 
εισοδήµατος. Πώς µπορώ να ανταγωνι-
στώ οδηγούς χωρίς άδεια ταξί που εµείς 
ακριβοπληρώσαµε και χρησιµοποιούν 
το οικογενειακό αυτοκίνητο για να κερ-
δίσουν µερικά δολάρια επιπλέον τού 
µισθού τους; Γι’ αυτό κανείς δεν ενδι-
αφέρεται πια ν’ αγοράσει άδεια ταξί και 
θα καταστραφούµε.»

- Πρέπει να οµολογήσετε κ. Μουστάκα 
πως η βιοµηχανία σας δεν λειτουργεί 
άψογα και ακούµε πολλά παράπονα για 

την συµπεριφορά των οδηγών σας και 
την κατάσταση των αυτοκινήτων σας.
«Πρώτος εγώ θα οµολογήσω ότι υπάρ-
χουν προβλήµατα στη βιοµηχανία µας, 
όµως, προσπαθούµε να τα αντιµετωπί-
σουµε παρόλο που δεν έχουµε τη συ-
µπαράσταση τής κυβέρνησης. Η οποία, 
όµως, ανέχεται την ασυδοσία των 
ανταγωνιστών µας που προσφέρουν 
φθηνότερα κόµιστρα αλλά σαν αυτοα-
πασχολούµενοι δεν έχουν εργατικά δι-
καιώµατα, οι τιµές τους είναι ανεξέλε-
γκτες και τις παζαρεύουν µε τον πελάτη, 
επειδή δεν έχου ταξίµετρο. Με τα νέα 
µέτρα θα δηµιουργηθεί µια χαώδης κα-
τάσταση µε το µπείτε σκύλοι και αλέστε 
στην αγορά ταξί».
- Πόσα ταξί υπάρχουν στο Σίδνεϊ;
«Τα υπολογίζουµε µεταξύ 5800 και 
6000 που προσφέρουν µεροκάµατο και 
εισόδηµα σε δεκάδες χιλιάδες οικογέ-
νειες που απειλούνται από µεγάλες πο-
λυεθνικές εταιρείες, οι οποίες χρησιµο-
ποιούν τα οικογενειακά αυτοκίνητα των 
οδηγών τους για να παράγουν τεράστια 
κέρδη χωρίς να επενδύσουν δεκάρα 
τσακιστή! Σήµερα υπάρχουν πολλοί Ελ-
ληνες και ξένοι που έχουν επενδύσει το 
εφάπαξ τους εκατοντάδων χιλιάδων δο-
λαρίων για ένα σταθερό εισόδηµα που 
κινδυνεύουν χάσουν».

- Πόσα αυτοκίνητα έχουν οι ανταγωνι-
στές σας;
«∆εν το αποκαλύπτουν, όπως δεν ξέ-
ρουµε πολλά πράγµατα για τη λειτουρ-
γία τους, αλλά αν υποθέσουµε ότι είναι 
χίλια και το καθένα έχει δέκα µεταφο-
ρές επιβατών κάθε µέρα, σηµαίνει πως 
οι επαγγελµατίες ταξιτζήδες χάνουµε 
10.000 διαδροµές κάθε µέρα. Επανα-
λαµβάνω κύριε Χατζηβασίλη, εµείς δεν 
έχουµε καµία αντίρρηση στον ανταγωνι-
σµό εφόσον δεν είναι αθέµιτος. Ας πλη-
ρώσουν και αυτοί το κόστος που έχουµε 
εµείς κάθε µέρα και ας εργάζονται µε 
τους κανονισµούς που έχουν επιβληθεί 
σ’ εµάς για να είναι δίκαιος ο ανταγωνι-
σµός. Εµείς θέλουµε fair go και τίποτε 

περισσότερο».

- Εχετε πολιτική υποστήριξη;
«∆υστυχώς, το Εργατικό Κόµµα στην 
αρχή υποστήριξε τις πολυεθνικές εται-
ρείες. Τώρα έχει αλλάξει πολιτική και 
λέει ότι µας υποστηρίζει αλλά δεν ξέρου-
µε πώς το κάνει γιατί δεν βλέπουµε την 
αντίδρασή του, ενώ εµείς χάνουµε κα-
θηµερινά τα κεκτηµένα δικαιώµατά µας 
όπως είναι η πιάτσα στο αεροδρόµιο 
που υποτίθεται ότι είναι µόνο για µάς. 
Αλλά ποιός ξέρει αν τα ιδιωτικά αυτο-
κίνητα που παραλαµβάνουν ταξιδιώτες 
δεν ανήκουν στους ανταγωνιστές µας; 
Σάς το επαναλαµβάνω πως έχει χαθεί ο 
έλεγχος και η κυβέρνηση αδιαφορεί µε 
τη δικαιολογία ότι ο ανταγωνισµός είναι 
καλός για τους επιβάτες, αλλά τί θα συµ-
βεί αν εξαφανιστούν 6000 ταξί από την 
αγορά; Τότε θα επιβληθεί το µονοπώλιο 
και ο κοσµάκης θα είναι αναγκασµένος 
να πληρώνει ό,τι τού ζητούν, όπως γίνε-
ται και τώρα από τους ανταγωνιστές µας 
σε ώρες αιχµής όταν γνωρίζουν ότι δεν 
υπάρχουν αρκετά ταξί στους δρόµους».

- Είναι αλήθεια πως κι’ εσείς θα πρέπει 
να παζαρεύετε τα κόµιστρα στο µέλλον 
χωρίς το ταξίµετρο;
«Συζητιέται και αυτό, αλλά µπορείς να 
φανταστείς τί θα γίνεται στις πιάτσες 
ταξί όταν οι οδηγοί θα τσακώνονται 
για τις τιµές; Εγώ κύριε Χατζηβασίλη 
θα ήθελα να σάς ρωτήσω αν µπορώ ν’ 
ανοίξω bottle shop χωρίς άδεια, ή ν΄α-
γοράσω ένα λεωφορείο και να παίρνω 
επιβάτες από τους σταθµούς µε µικρότε-
ρο εισιτήριο;»

- Ασφαλώς όχι.

«Τότε γιατί να µπορεί ο κάθε ιδιώτης 
να χρησιµοποιεί το αυτοκίνητό του σαν 
ταξί χωρίς τους κανόνες που έχουν επι-
βληθεί σ’ εµάς;»

- Σωστή η παρατήρησή σου, όµως ζού-
µε σε µια εποχή που ο ανταγωνισµός 

είναι απαραίτητος ακόµη και στα bottle 
shops. Αποψή µου είναι πως θα πρέπει 
κι’ εσείς να καθαρίσετε την αυλή σας 
για ν’ αντιµετωπίσετε τους ανταγωνιστές 
σας.

«Σάς είπα ότι παραδέχουµαι τα λάθη και 
τις ελλείψεις µας, όµως σε διαβεβαιώ 
ότι η βιοµηχανία µας υπερβαίνει τα 
όρια που µάς έχει καθορίσει η κυβέρνη-
ση για την λειτουργία των ταξί. Σε κάθε 
επάγγελµα υπάρχουν τα σάπια µήλα 
και όσοι ταξιτζήδες έχουν εγκληµατί-
σει έχουν χάσει την άδεια να οδηγούν 
ταξί, αλλά δεν µπορούµε να επιβάλου-
µε στους οδηγούς µας κανόνες που δεν 
έχει νοµοθετήσει το κράτος».

- Τί σχέδια έχετε για την αντιµετώπιση 
τής κρίσης και την προστασία των συµ-
φερόντων σας;
«Συζητάµε συνεχώς τις εξελίξεις και 
έχουµε υπόψη κάποιες ενέργειες που 
ίσως αναγκαστούµε να υιοθετήσουµε.»

- Εννοείτε απεργία;
«Οχι προς το παρόν τουλάχιστον, µάλ-
λον µε προσπάθειες για µεγαλύτερη 
αποζηµίωση και καλύτερους όρους 
ανταγωνισµού.»

Εγώ προσωπικά δεν συµφωνώ µε τον τρό-
πο που η κυβέρνηση Μπερντ επέβαλε τις 
αναγκαίες ίσως µεταρρυθµίσεις στη βιοµη-
χανία ταξί, επειδή δεν ετοίµασε ένα level 
playing field, όπως λένε οι αγγλόφωνοι τον 
δίκαιο ανταγωνισµό, ούτε συµφωνώ πως οι 
φορολογούµενοι θα πρέπει να πληρώσου-
µε τις αποζηµιώσεις των ταξιτζήδων, επει-
δή κάποια πολυεθνική εταιρεία ήρθε για 
ν’ αλλάξει τος κανόνες τού παχνιδιού για 
να κάνει κέρδη. Η αποζηµίωση θα πρέπει 
να είναι δίκαιη και να την πληρώσει η πο-
λυεθνική εταιρεία από τα κέρδη της. Και 
ασφαλώς θα καταδικάσω την πολιτική τού 
Εργατικού Κόµµατος, ή µάλλον τήν έλλειψη 
πολιτικής και σ’ αυτή την περίπτωση... 




