
 

 

Μέγαρα, 31 Οκτωβρίου 2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΝΕΟ, ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ, 29-64 ΕΤΩΝ, ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ  

«VOUCHER 29-64» 

Ο Δήμος Μεγαρέων , ενημερώνει ότι αναμένεται να ανακοινωθεί 
ΝΕΟ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης 
Ανέργων, μέσω επιταγής κατάρτισης (voucher), για πολίτες  ηλικίας 
από 29 έως 64 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας. 
 

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για 23.000 ανέργους 
ηλικίας από 29 έως 64 ετών . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική 
και πρακτική άσκηση  σε  60 ειδικότητες, 10  αναπτυσσόμενων κλάδων 
της Ελληνικής οικονομίας και συγκριμένα :  Εμπόριο, Logistics, Έργα 
Υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών & 
Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας και 
Βιομηχανία. 

Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση των αναγκαίων 
προϋποθέσεων ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω της 
απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική 
κατάρτιση και πιστοποίηση, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή η 
επανένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και η προσαρμογή των 
γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. 

Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει : 

 Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης 120 ωρών 

 Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλη την διάρκεια του 
προγράμματος 



 Πρακτική Άσκηση διάρκειας 500 ωρών η οποία δεν θα 
υπερβαίνει του 5 μήνες , σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα . 

 Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα 
αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης  

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα , που 
περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε 
600 ευρώ και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε 
2.000 ευρώ  
 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την 
κατάθεση αιτήσεων ανέργων και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά , μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
Τμήμα Απασχόλησης & Ευρέσεως  Εργασίας Δήμου 
Μεγαρέων : 

Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη  ,  

1
ος

 όροφος , Γραφείο 4 

Τηλ: 22960 81110 και 22960 81904 

 E mail :apasxolisi.megara@gmail.com 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 

 

 

 


