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ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΦΑΕ
Έχοντας ως στόχο την Ασφάλεια και την Ανάπτυξη των Οδικών
Μεταφορών μέσω της διαρκούς κατάρτισης του ανθρώπινου
δυναμικού, οι Σχολές της ΟΦΑΕ διαθέτουν εξειδικευμένο διδακτικό
προσωπικό καθώς επίσης και σύχρονους και άρτια εξοπλισμένους
ιδιόκτητους χώρους διδασκαλίας σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη.
Διεξάγονται οι εξής κύκλοι σεμιναρίων:
1. Ανανέωση Π.Ε.Ι. για επαγγελματικές άδειες οδήγησης
κατηγορίας Γ’,Δ’,Ε΄
2. Ανανέωση πιστοποιητικού ADR (ασφαλής μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων)
3. Αρχική έκδοση ΑDR
4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ), για την
απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών ή/και
Επιβατικών Μεταφορών
Οι Σχολές της ΟΦΑΕ επαναλειτουργούν μετά την προσωρινή
διακοπή λόγω COVID-19 τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας που
ισχύουν.

Κάντε την εγγραφή σας για την
επόμενη εξεταστική ADR ή/και ΠΕΕ
έως τις 15 Ιουνίου 2020
Οι εγγραφές και η αποστολή των δικαιολογητικών γίνονται εύκολα
με την αποστολή e-mail ή fax ή απ’ευθείας στα γραφεία της ΟΦΑΕ
Επισυνάπτεται αναλυτικός τιμοκατάλογος για την παρακολούθηση
των σεμιναρίων, καθώς και λίστα πρόσθετων υπηρεσιών που
παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ από την ΟΦΑΕ.
Ισχύουν ειδικές ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ για ομαδικές εγγραφές από Σωματεία
Αυτοκινητιστών ή/και μεταφορικές επιχειρήσεις. Η έκπτωση ισχύει
για κάθε εγγεγραμμένο ξεχωριστά και αφορά την παρακολούθηση
των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ανανέωση του ΠΕΙ και
ανανέωση ή απόκτηση ADR

Ενημέρωσε και τους συναδέλφους σου!
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη
ιστοσελίδα της ΟΦΑΕ:
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Κατάλογος Διδάκτρων στις
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΟΦΑΕ

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) - ΠΕΕ

Κόστος

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικών μεταφορέων εθνικών και
διεθνών (εμπορευμάτων ή επιβατών)

200,00 €

Επέκταση σε Διεθνείς Μεταφορές, εμπορευμάτων ή επιβατών (για τους κατόχους
επαγγελματικής επάρκειας εθνικών μεταφορών)

80,00 €

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) - ΑDR
Αρχική έκδοση ADR
Βασική εκπαίδευση + βυτία (Π1-Π5)
Βασική εκπαίδευση + βυτία + Εκρηκτικά (Π6)
Βασική εκπαίδευση + βυτία + Ραδιενεργά (Π7)
Βασική εκπαίδευση + βυτία + εκρηκτικά + ραδιενεργά (Π8)
Επέκταση ADR Εκρηκτικά
Επέκταση ADR Ραδιενεργά
Ανανέωση ADR
Επιπλέον ΕΚΠΤΩΣΗ 15% επί των ανωτέρω τιμών, για αυτοκινητιστές Mέλη
επαγγελματικών σωματείων, καθώς και για οδηγούς που απασχολούνται σε
μεταφορικές εταιρείες.
Σχολή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
ΠΕΙ Εμπορευμάτων ή Επιβατών
ΠΕΙ Εμπορευμάτων & Επιβατών
Επιπλέον ΕΚΠΤΩΣΗ 15% επί των ανωτέρω τιμών, για αυτοκινητιστές Mέλη
επαγγελματικών σωματείων, καθώς και για οδηγούς που απασχολούνται σε
μεταφορικές εταιρείες με 3 οδηγούς κι άνω

180,00 €
220,00 €
220,00 €
260,00 €
60,00 €
60,00 €
80,00 €

80,00 €
110,00 €

Πρόσθετες ΔΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες από την ΟΦΑΕ:
*Παραλαβή των πιστοποιητικών ΠΕΕ/ΑDR από τα γραφεία της ΟΦΑΕ, ή αποστολή στην
οικία/εργασία σας (ισχύουν οι ελάχιστες χρεώσεις courier)
*ΝΕΟ! Διεκπεραίωση Διαδικασιών Ανανέωσης & Θεώρησης Επαγγελματικών Αδειών Οδήγησης & ΠΕΙ
*Προτεραιότητα στην διαδικασία ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς διεθνών μεταφορών.

