
ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια επαγγελματικής πιστοποίησης από τις Σχολές της 

ΟΦΑΕ σε ανέργους επαγγελματίες οδηγούς και αυτοκινητιστές 

H ΟΦΑΕ επενδύοντας στον τομέα της επαγγελματικής πιστοποίησης και 

διαρκούς εκπαίδευσης των οδηγών που διενεργούν οδικές μεταφορές 

επιβατών και εμπορευμάτων, λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη σχολές πιστοποίησης επαγγελματιών οδηγών 

μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών.  Πιο συγκεκριμένα, η ΟΦΑΕ 

έχοντας λάβει τις απαραίτητες προς τούτο εγκρίσεις λειτουργεί σχολές 

επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) για την απόκτηση του 

Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) το οποίο είναι 

προαπαιτούμενο για την απόκτηση της Άδειας Οδικού Μεταφορέα, 

καθως επίσης και της σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ για την απόκτηση του 

πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και τέλος 

τις σχολές για την απόκτηση του πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ) για κάθε επαγγελματία οδηγό. 

Αναγνωρίζοντας τις δυσμενείς συνθήκες στον χώρο εύρεσης εργασίας 

με τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, και με αίσθημα 

κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους επαγγελματίες του κλάδου τον οποίο 

εκπροσωπεί η ΟΦΑΕ, επιθυμεί αφ’ ενός μεν να παρέχει ΔΩΡΕΑΝ 

σεμινάρια επαγγελματικής  κατάρτισης στις σχολές ΠΕΙ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ 

που διαθέτει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αφ’ ετέρου να παρέχει ειδικές 

εκπτώσεις για την παρακολούθηση των σεμιναρίων σε επαγγελματίες 
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οδηγούς και σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Δ.Χ., που αποδεδειγμένα έχουν 

πολύ χαμηλά εισοδήματα.   

Από τα τέλη Αυγούστου 2016 κάθε επαγγελματίας οδηγός θα μπορεί να 

δηλώσει συμμετοχή στα σεμινάρια για την απόκτηση ή ανανέωση του ΠΕΙ 

ή του ADR, τα οποία αποτελούν σημαντικά εφόδια για την εύρεση 

εργασίας στον χώρο της επαγγελματικής οδήγησης, και επιδεικνύοντας 

την ενεργή κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ θα απαλάσσεται πλήρως από 

κάθε υποχρέωση καταβολής διδάκτρων στην ΟΦΑΕ. 

Στόχος της ΟΦΑΕ είναι να δώσει κατ’ αρχήν τη δυνατότητα δωρεάν 

παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης ελάχιστης διάρκειας 35 ωρών  

σε 1.500 συνολικά επαγγελματίες οδηγούς και αυτοκινητιστές, 

εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ που επιθυμούν να 

αποκτήσουν/ανανεώσουν το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας 

επαγγελματία οδηγού και σε 1.500 συνολικά άνεργους επαγγελματίες που 

επιθυμούν να αποκτήσουν/ανανεώσουν πιστοποιητικό ADR για την 

μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.  

Με τον τρόπο αυτό η ΟΦΑΕ επιθυμεί να συμβάλει τόσο στην εξεύρεση 

εργασίας σε ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν 

τα απαραίτητη πιστοποίηση για τη συνέχιση  άσκησης του επαγγέλματος 

τους, όσο και στην εξασφάλιση της οδικής και περιβαλλοντικής 

ασφάλειας στον τομέα των διεθνών και εθνικών μεταφορών επιβατών και 

εμπορευμάτων μέσω της ελαχιστοποίησης των ατυχημάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, τηλ. 2102019760, 

info@ofae.gr, www.ofae.gr 

Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος Ο.Φ.Α.Ε., κιν. 6937187097 
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