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Αναμένεται το Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (Voucher) 

"Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας
 με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων" 

για την Απόκτηση Κρατικής Άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) 
με Πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ για 5.000 Ανέργους 15-50 Ετών

Νέο Voucher
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Έλα στην Ηγέτιδα Δύναμη για Επαγγελματική ΚατάρτισηΈλα στην Ηγέτιδα Δύναμη για Επαγγελματική Κατάρτιση  
& πάρε την Πιστοποίηση που σου αξίζει !!!& πάρε την Πιστοποίηση που σου αξίζει !!!

Κλείσε Θέση

 Τώρα!

Άδεια Security
 5.000 Ανέργων 
με Εκπαιδευτικό Επίδομα 
έως 525€

Πιστοποιείται από ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕΜΕΑ

Αφορά ανέργους 18-50 ετών

Περιλαμβάνει επίδομα 525€ 

Υλοποιείται εξ ' αποστάσεως

Το Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα - Voucher:

Είναι διάρκειας 105 ωρών

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Forum Training, 
είναι Πιστοποιημένος πάροχος Κατάρτισης σε Προσωπικό

Ασφαλείας, από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ)
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Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης. 
Να έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 

Να είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες

 Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο
αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη  

      έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης 
      να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών. 

       χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
    * Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της   
       ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο 

        (απολυτήριο γυμνασίου). 
      * Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή
         άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην
         αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης. 

 Δήλωσε Συμμετοχή ΕΔΩ
για να ενημερωθείς πρώτος όταν

ανοίξουν οι αιτήσεις για τους

ωφελούμενους της δράσης

Στο νέο πρόγραμμα Voucher - Security
"Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων ως προσωπικό Ιδιωτικής
Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων", 
μπορούν να συμμετέχουν ωφελούμενοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Μεθοδολογία διδασκαλίας
Εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e–learning) 

Εκπαιδευτικό επίδομα 
Το Voucher Security περιλαμβάνει επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το
οποίο ανέρχεται σε 525€ (105 ώρες επί 5,00€ ανά ώρα).


