Στοιχεία υποψηφίου για το IRU Top Road Transport Managers Award 2020
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων
Ο υποβάλλων την αίτηση υποψηφιότητας για το IRU Top Road Transport Manager Award
2020, δηλώνω πως πληρώ τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
1. διατηρεί την θέση αυτή στην εταιρεία τουλάχιστον 5 χρόνια
2. Η εταιρεία στην οποία εργάζεται είναι μέλος, ή/και χρησιμοποιεί κάποια από τις
υπηρεσίες που παρέχει η ΟΦΑΕ (ΤΙR, εγγυήσεις, σχολές, ΗΑΣ) για τουλάχιστον 3 χρόνια
3. διαθέτω Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ), ή αντίστοιχα προσόντα
από αξιόπιστο φορέα κατάρτισης οδικών μεταφορών, όπως είναι οι σχολές επαγγελματικής ˙
κατάρτισης μεταφορέων της ΟΦΑΕ, ή/και άλλα διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
4. να έχει αποδεδειγμένη επιτυχημένη διαχείριση της εταιρείας οδικών μεταφορών μέσα από
εξέχουσα ανάπτυξη της εταιρείας ή μέσα από την εκτέλεση επιτυχημένων υπηρεσιών μεταφοράς ˙
ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας
5. να έχει εφαρμόσει, εντός της εταιρείας, μια υποδειγματική προσέγγιση του τύπου
«learn to learn» για το προσωπικό του, προωθώντας μία σίγουρη, ασφαλή, φιλική για το
περιβάλλον και αποτελεσματική οδική μεταφορά μέσω της συστηματικής εξέλιξης των δεξιοτήτων
των οδηγών του σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και την καλή πρακτική των οδικών
μεταφορών, όπως αυτές που προβλέπονται από τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης
μεταφορέων της ΟΦΑΕ.˙Να προωθεί την επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό τη διασφάλιση πως
το προσωπικό της εταιρείας του είναι συντονισμένο στις πιο πρόσφατες νομικές και πρακτικές
εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο.
6. να έχει επιδείξει την αφοσίωση του με την ενεργή συμμετοχή του και την υποστήριξη
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των δράσεων της ΟΦΑΕ σε όλους τους τομείς˙
7. να έχει υιοθετήσει μία εσωτερική εταιρική πολιτική για την προώθηση της προστασίας του ˙
περιβάλλοντος και της οδικής ασφάλειας
8. εάν απασχολείται σε εταιρεία διεθνών οδικών μεταφορών, θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη
ενασχόληση με τις διεθνείς οδικές μεταφορές, όπως προκύπτει π.χ. Από την διαχείριση
των δελτίων TIR.
i) NAI
ii) Δεν απασχολείται σε εταιρεία διεθνών οδικών μεταφορών
9. αναγνωρίζεται στην αγορά εργασίας για την επαγγελματική του δραστηριότητα ως επαγγελματίας
ο οποίος δεσμεύεται για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών
μέτρων στα πλαίσια της εταιρείας του, αλλά και για την υποστήριξη της εξέλιξης και προώθησης
κατάλληλων και αποτελεσματικών κανόνων οδικής ασφάλειας
10. της υποψηφιότητάς του για το συγκεκριμένο βραβείο στην εθνική ομοσπονδία
αυτομάτως αποτελεί και την επικύρωση του υποψηφίου για το ότι, υπό την διαχείρισή του, η
εταιρεία μεταφορών και/ ή ο ίδιος δε διαθέτουν ιστορικό σοβαρών τελωνειακών ή άλλων
διοικητικών παραβάσεων.
Λοιποί Όροι και Κανονισμοί
Το Top Road Transport Managers Award απονέμεται από την IRU, κατόπιν των εισηγήσεων
που δέχεται ανά χώρα από τους εθνικούς οργανισμούς μέλη που την εκπροσωπούν. Μέλος της
IRU στην Ελλάδα είναι η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, ΟΦΑΕ.
Αυτή διεθνής διάκριση κύρους της IRU απονέμεται σε μορφή διπλώματος, διακριτικής καρφίτσας
και εκχώρησης λογοτύπου με τίτλο «IRU Award for Top Road Transport Managers», στους
κορυφαίους διαχειριστές εταιρειών οδικών μεταφορών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε εθνικές
ή διεθνείς μεταφορές αγαθών ή επιβατών οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των
εταιρειών ταξί, που τίμησαν το επάγγελμά τους μέσα από την ευρεία επαγγελματική του εμπειρία
και τα ιδιαίτερα διοικητικά του επιτεύγματα.
Η ΟΦΑΕ είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία, την συγκέντρωση και την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
από στελέχη των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα και για την εισήγησή τους στην IRU.
Η τελική επιλογή των βραβευθέντων γίνεται αποκλειστικά από την IRU.
Το βραβείο απονέμεται σε ένα μόνο άτομο ανά εταιρεία, και για μία φορά μόνο στο ίδιο άτομο.
Η λίστα με τους νικητές του βραβείου, όπως αυτή θα γίνει δεκτή από το ΔΣ της IRU, καθώς και
τα διπλώματα, οι καρφίτσες και το λογότυπο- το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί αποκλειστικά και
μόνο στα επιστολόχαρτα, τις επαγγελματικές κάρτες και ιστοσελίδες της εταιρείας- θα
παρασχεθούν από την IRU στις Ομοσπονδίες Μέλη με σκοπό τη διανομή τους στους νικητές του
βραβείου μετά την λήξη της θερινής περιόδου κάθε έτους.
Η ΟΦΑΕ δεσμεύεται για την οργάνωση τελετής στην Ελλάδα με την παρουσία των ΜΜΕ για την
προβολή των νικητών των βραβείων της IRU με σκοπό να διαδοθεί ο επαγγελματισμός τους και
οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που παρέχονται από τις μεταφορικές εταιρείες και με τον τρόπο
αυτό να βελτιωθεί και σφαιρικά η εικόνα του επαγγέλματος.
Συμφωνώ με την επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων που περιέχονται στην παρούσα
αίτηση βάσει του κανονισμού απονομής του IRU Top Road Transport Managers Award καθώς και
για την τήρησή τους στα αρχεία της ΟΦΑΕ και της IRU.
Ο αιτών/ Η αιτούσα,
, ……./……/2020
(Πόλη)

(Υπογραφή)
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