
H υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε για το πρόγραμμα επιδότησης ανέργων 

Voucher 29 έως 64 ετών και θα λήξει στις 30 Δεκεμβρίου. 

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει: 

συμβουλευτικής υποστήριξης

στους 10 ακόλουθους κλάδους αιχμής της οικονομίας: του εμπορίου, του 

τουρισμού, των νέων τεχνολογιών, των logistics, των έργων υποδομής και των 

τεχνικών επαγγελμάτων, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης σ

αποβλήτων, των τροφίμων και ποτών, της ενέργειας και τέλος του αγροτικού τομέα 

και της βιομηχανίας. 

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνεται 

που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και 

πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (αποκλειστικά για τα 

προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του 

δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα), με 

συνολικό επίδομα  2.600 

Απαραίτητα δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις).

2. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης ανεργίας και αποδεικτικό 

τελευταίας ανανέωσης.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου, στο οποίο να αναφέρεται 

ημερομηνία κτήσης του.

4. Αναλυτική βεβαίωση ενσήμων, η οποία προκύπτει από τα σχετικά 

έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.

5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του φορολογικού έτους 2015.

6. Αντίγραφο IBAN τραπεζικού λογαριασμού, με πρώτο ή μοναδ

όνομα του Δικαιούχου.

7. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την 

ικανότητα για εργασία).

8. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και 

ενηλίκων) 67% και άνω.
 

*Στα δικαιολογητικά 7 και 8 είναι απαραίτητο να προσκομι

της ιατρικής γνωμάτευσης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.
 

 

Αγ. Νικολάου

kdvm@prismafrontistiria.gr

 
H υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε για το πρόγραμμα επιδότησης ανέργων 

ετών και θα λήξει στις 30 Δεκεμβρίου.  

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει: 120 ώρες  θεωρητικής κατάρτισης

συμβουλευτικής υποστήριξης για τους ανέργους σε 60 διαφορετικές ειδικότητες 

στους 10 ακόλουθους κλάδους αιχμής της οικονομίας: του εμπορίου, του 

τουρισμού, των νέων τεχνολογιών, των logistics, των έργων υποδομής και των 

τεχνικών επαγγελμάτων, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων, των τροφίμων και ποτών, της ενέργειας και τέλος του αγροτικού τομέα 

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνεται πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων

που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και 

σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (αποκλειστικά για τα 

προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα, η πρακτική άσκηση 

δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα), με 

συνολικό επίδομα  2.600 €. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις).

Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης ανεργίας και αποδεικτικό 

τελευταίας ανανέωσης. 

Αντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου, στο οποίο να αναφέρεται 

ημερομηνία κτήσης του. 

Αναλυτική βεβαίωση ενσήμων, η οποία προκύπτει από τα σχετικά 

έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.

Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του φορολογικού έτους 2015.

Αντίγραφο IBAN τραπεζικού λογαριασμού, με πρώτο ή μοναδ

όνομα του Δικαιούχου. 

Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την 

ικανότητα για εργασία). 

Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και 

ενηλίκων) 67% και άνω. 

*Στα δικαιολογητικά 7 και 8 είναι απαραίτητο να προσκομισθεί αντί

της ιατρικής γνωμάτευσης. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Αγ. Νικολάου 99 & Υψηλάντου (3oς όροφος), 2610 22.36.46

kdvm@prismafrontistiria.gr, www.prismafrontistiria.gr

 

H υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε για το πρόγραμμα επιδότησης ανέργων 

120 ώρες  θεωρητικής κατάρτισης και 

για τους ανέργους σε 60 διαφορετικές ειδικότητες 

στους 10 ακόλουθους κλάδους αιχμής της οικονομίας: του εμπορίου, του 

τουρισμού, των νέων τεχνολογιών, των logistics, των έργων υποδομής και των 

τερεών και υγρών 

αποβλήτων, των τροφίμων και ποτών, της ενέργειας και τέλος του αγροτικού τομέα 

πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και 500 ώρες 

σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (αποκλειστικά για τα 

η πρακτική άσκηση 

δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα), με 

Απαραίτητα δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα: 

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις). 

Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης ανεργίας και αποδεικτικό 

Αντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου, στο οποίο να αναφέρεται η 

Αναλυτική βεβαίωση ενσήμων, η οποία προκύπτει από τα σχετικά 

έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα. 

Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του φορολογικού έτους 2015. 

Αντίγραφο IBAN τραπεζικού λογαριασμού, με πρώτο ή μοναδικό 

Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την 

Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και 

θεί αντίγραφο 

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις. 

 

22.36.46 

www.prismafrontistiria.gr 


