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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ MICROSOFT Hellas, 
ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας οργανώνει σεµινάρια εκµάθησης βασικών δεξιοτήτων 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που απευθύνονται σε γυναίκες (άνεργες, µονογονείς, 
κτλ) και σε νέους µακροχρόνια ανέργους. 
 
Τα σεµινάρια οργανώνονται σε συνεργασία µε τη Microsoft  Ελλάς, στο πλαίσιο της 
επιτυχηµένης πορείας του προγράµµατός της «Απεριόριστες ∆υνατότητες» (Unlimited 
Potential). 
 
Στόχος της εκπαίδευσης του προγράµµατος είναι: 

• Η απόκτηση δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν µεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας 

• Η ενίσχυση των ευκαιριών για οµαλή ένταξη 
• Η συνειδητοποίηση της σηµασίας των νέων τεχνολογιών και της 

κοινωνίας της πληροφορίας αφενός και αφετέρου η επένδυση στη 
δια βίου εκπαίδευση,  στη δια βίου µάθηση. 

 

Θα πραγµατοποιηθούν συνολικά 3 σεµινάρια των 20 ατόµων το καθένα. Υπολογίζεται ότι 
60 άνεργοι των παραπάνω οµάδων θα επωφεληθούν από το συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
Το κάθε σεµινάριο είναι διάρκειας 100 ωρών και το χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής τους έχει 
ως εξής: 



 

 
 
 
 ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 
1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΠΡΩΪ 

12/06/2006 14/07/2006 

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

12/06/2006 14/07/2006 

3ο  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 04/09/2006 06/10/2006 
 
Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα από τα παραπάνω τµήµατα 
παρακαλούνται να συµπληρώσουν και να καταθέσουν µαζί µε τη σχετική αίτηση και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά ως τη ∆ευτέρα 5 Ιουνίου 2006 στην Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 69-71, Πάτρα, ηµι-όροφος,  ώρες 9:00 π.µ. – 14:00 µ.µ. 
Πληροφορίες: 2610 465834. 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής (Φωτοτυπία λογαριασµού ∆ΕΗ ή 

ΟΤΕ ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ) 
3. Για τους µετανάστες καλή γνώση της ελληνικής (Βεβαίωση 

παρακολούθηση σεµιναρίου ή/και πιστοποίηση) 
4. Για την επιλογή των κατηγοριών µακροχρόνια άνεργοι και γυναίκες 

άνεργες θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια όπως ανεργία, διάρκεια 
ανεργίας, οικογενειακή κατάσταση, εισόδηµα, κτλ. Η ανεργία βεβαιώνεται 
από τον ΟΑΕ∆ µε την κάρτα ανεργίας (φωτοτυπία), η πολυτεκνία 
βεβαιώνεται από φωτοτυπία ληξιαρχικής πράξης γέννησης των παιδιών 
που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή από φωτοτυπία του διαβατηρίου γι’ αυτά 
που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, η µονογονεϊκότητα βεβαιώνεται είτε από 
απόφαση διαζυγίου (φωτοτυπία), είτε ληξιαρχική πράξη θανάτου 
(φωτοτυπία), είτε υπεύθυνη δήλωση για τις περιπτώσεις διάστασης ή 
εγκατάλειψης.  

 
 
 


