ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ:

Ημερίδα ενημέρωσης αναφορικά με τις ώρες οδήγησης και
ανάπαυσης των οδηγών και τη διαχείριση του ταχογράφου στα
οχήματα της επιχείρησης

Τo ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Kοινωνικών
Ασφαλίσεων, διοργανώνει ημερίδα με θέμα τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των
οδηγών και τη διαχείριση του ταχογράφου στα οχήματα της επιχείρησης.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018, στις 11:00 π.μ.
στην αίθουσα συνεδρίων στο ισόγειο της ΠΑΣΥΔΥ, απέναντι από την κεντρική είσοδο
του ΚΕΒΕ.
Σκοπός της ημερίδας είναι η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων (management team) σε
ότι αφορά τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας των οδηγών, τις ώρες οδήγησης και
ανάπαυσης των οδηγών, τα διαλείμματα, τη χρήση του ταχογράφου, το χρόνο εργασίας,
την ευθύνη της επιχείρησης κ.α.
Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις για τις πρόνοιες του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 561/2006, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και των περί Ελέγχου των
Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμων του 2007
έως 2017. Ακολούθως, θα υπάρξει ενημέρωση για τους Περί Οργάνωσης του Χρόνου
Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμων του
2005 και 2009.
Ομιλητές της ημερίδας θα είναι οι κ.κ. Χρίστος Χρίστου, Λειτουργός Εργασιακών
Σχέσεων και Αντρέας Σάββας, Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, θα ακολουθήσει συζήτηση
παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία για εισηγήσεις και ερωτήσεις.

και

οι

Σας προτρέπουμε όπως παρακολουθήσετε την σημαντική αυτή ημερίδα για ένα
τόσο σοβαρό θέμα το οποίο σας αφορά άμεσα και επηρεάζει τις καθημερινές
επιχειρηματικές δραστηριότητες σας.
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-2Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο
Έντυπο Συμμετοχής και το αποστείλετε, είτε στο φαξ. 22665685, είτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση elena@ccci.org.cy, το αργότερο μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2018.
Παρακαλώ σημειώστε ότι με βάση τον προγραμματισμό πραγματοποίησης ημερίδων
από το Υπουργείο Εργασίας για το 2018, το υπό αναφορά θέμα θα παρουσιαστεί ξανά
αρχές του 2019 για να καλύψει και τις Επαρχίες Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας και
Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου. Παρά ταύτα, η ημερίδα της Λευκωσίας είναι
ανοικτή σε όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ ανά το Παγκύπριο.
Με εκτίμηση,

Βασίλης Βασιλειάδης,
Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

ΒΒ/ΕΚ
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«Ημερίδα ενημέρωσης αναφορικά με τις ώρες οδήγησης και
ανάπαυσης των οδηγών και τη διαχείριση του ταχογράφου
στα οχήματα της επιχείρησης »

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
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Φαξ.

Διεύθυνση:
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Ημερομηνία ……………………………………
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