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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ 

VOUCHER 30-49 

 
 
Θέμα: Ανακοίνωση σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στα 

πλαίσια της Πράξης:  ‘Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και 

Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες 

κλάδων αιχμής’ 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης της πράξης: ‘Συμβουλευτική, 

Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων 

ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής’ και λαμβάνοντας υπόψη το 

κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. και τα μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:  

1. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της διά ζώσης κατάρτισης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΠ οικ.360/2022 (Β’ 

7/6-1-2022): «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Yγείας, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Λειτουργία των 

εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους-

τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της 

Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων 

ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 
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ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεων συναφών δομών, Δημοσίων 

και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των 

Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα 

για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’  

4960)». Ειδικότερα, στο άρθρο ΜΟΝΟ παρ. 4   της ως άνω ΚΥΑ, όπως αντικατέστησε το 

άρθρο 18 του Κεφαλαίου Γ’ της ΚΥΑ (Β’4187-09-09-2021), προβλέπεται ότι η λειτουργία 

των ΚΔΒΜ γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των σχολικών μονάδων που 

αναφέρονται στην εν λόγω ΚΥΑ.  Ιδίως εφαρμόζονται τα ακόλουθα: α. Υποχρεωτική 

χρήση προστατευτικής μάσκας από τους/τις καταρτιζόμενους/ες και εκπαιδευτικούς 

στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών 

αποστάσεων μεταξύ των καταρτιζομένων και των καθηγητών. γ. Αποφυγή 

συγχρωτισμού. δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με 

αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού 

μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών. στ. 

Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.  

2. Οι εκπαιδευτές θεωρούνται εργαζόμενοι στον πάροχο κατάρτισης και συνεπώς εμπίπτουν 

στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.64232(Β’ 4766/16-

10-2021) «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν 

εργασία με  φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας». Ευνόητο είναι ότι για το λοιπό 

προσωπικό των παρόχων κατάρτισης εφαρμόζεται ομοίως η προαναφερθείσα ΚΥΑ.   

3. Οι διοικήσεις των παρόχων κατάρτισης φροντίζουν, ώστε να λαμβάνονται όλα τα 

κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης καταρτιζομένων και εκπαιδευτών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης 

της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ. Σε κάθε  πάροχο κατάρτισης 

ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19. 

Ο υπεύθυνος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ για την αναγνώριση και 

τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί 

το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον 

ΕΟΔΥ, καθώς και τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης. Περαιτέρω για την παράβαση των 

μέτρων ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις  των περιπτώσεων του άρθρου 3 της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 53950/03-09-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

- Ανάπτυξης και επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Επικρατείας και Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό (Β’ 4054), όπως εκάστοτε ισχύει». 

4. Σε περίπτωση που ωφελούμενος βρεθεί επιβεβαιωμένα θετικός στον Covid-19, απέχει και 
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θεωρείται δικαιολογημένα απών από το πρόγραμμα κατάρτισης για πέντε (5) ημέρες, κατ’ 

αναλογία με τα οριζόμενα στο άρθρο ΜΟΝΟ παρ. 2 της ΚΥΑ ΓΠ οικ.360/2022 (Β’ 7/6-

1-2022), όπως αντικατέστησε το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α’  της ΚΥΑ (Β’4187-09-09-

2021), όπου ειδικότερα στο άρθρο 3.Δ.3 “μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένη νόσο 

COVID-19” προβλέπεται η απομάκρυνση από την εκπαιδευτική δομή και η παραμονή σε 

απομόνωση για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες των ατόμων με επιβεβαιωμένη νόσο 

COVID-19. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να αποστείλει έγγραφο που να πιστοποιεί το 

θετικό αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) στον πάροχο 

κατάρτισης και ο πάροχος στη συνέχεια το αναρτά στο ΠΣ VOUCHER (μετά την 

ολοκλήρωση της παραμετροποίησης). Μέχρι να ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση του ΠΣ 

VOUCHER σχετικά με τη διαχείριση των απουσιών λόγω covid, οι πάροχοι κατάρτισης θα 

πρέπει να καταχωρούν τις απουσίες αυτές με βάση την ισχύουσα διαδικασία. Μετά την 

ολοκλήρωση της παραμετροποίησης, η Υπηρεσία θα ενημερώσει τους παρόχους 

κατάρτισης μέσω νεότερης ανακοίνωσης τόσο για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί 

εφεξής όσο και για τον τρόπο διαχείρισης των μέχρι τότε καταχωρηθεισών απουσιών 

λόγω covid-19.  

5. Διευκρινίζεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 4.2.2. της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 01/2020 που αναφέρεται στο επιτρεπόμενο όριο απουσιών των 

ωφελουμένων και το οποίο δύναται κατ’ εξαίρεση, να ανέρχεται σε σαράντα (40) ώρες, 

δηλαδή στο 20% της συνολικής διάρκειας της κατάρτισης (200 ώρες) αποκλειστικά στις 

εκεί περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, λειτουργεί ανεξάρτητα από την απουσία 

των πέντε (5) ημερών σε περίπτωση επιβεβαιωμένης νόσησης από Covid-19, ως εξής: Ο 

ωφελούμενος θεωρείται δικαιολογημένα απών από την κατάρτιση υπό την προϋπόθεση 

τήρησης στο ως άνω στοιχείο 4 αναφερομένων και, ως εκ τούτου, κατ’ εξαίρεση 

καταχωρούνται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες στο Π.Σ. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ από τον πάροχο 

κατάρτισης. Ο ωφελούμενος δικαιούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, υπό 

την προϋπόθεση τήρησης των αναφερομένων στην παράγραφο 4.2.2. της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2020. 

6. Σε περίπτωση που ωφελούμενος είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος εντός 

του πλαισίου του προγράμματος κατάρτισης, ο υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων 

κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ για την 

αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση 

κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, ενημερώνει 

εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, καθώς και τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, στο υπό στοιχ. 3 της παρούσας.  

7. Σε περίπτωση που ωφελούμενος/εκπαιδευτής είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου 

κρούσματος εκτός του προγράμματος κατάρτισης, ισχύουν οι επικαιροποιημένες οδηγίες 

του Ε.Ο.Δ.Υ. ως εξής: Α) Εφόσον είναι εμβολιασμένος με ενισχυτική δόση ή 
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εμβολιασμένος με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J 

τους τελευταίους 2 μήνες : 

 Απαιτείται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή 

διπλής μάσκας για 10 ημέρες και 

 Πραγματοποιείται (PCR ή Rapid AntigenTest) την 5ηημέρα μετά την έκθεση 

Β)  είναι ανεμβολίαστος ή εμβολιασμένος με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική 

δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση : 

 Μένει σε απομόνωση για 5 ημέρες και αποφεύγει την επαφή με άλλα άτομα 

 Πραγματοποιεί (PCR ή Rapid AntigenTest) την 5ηημέρα μετά την έκθεση 

 Μετά την 5η μέρα κάνει χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 

ή FFP2) ή χρήση διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες. 

Σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος δικαιούται να κάνει χρήση του δικαιώματος απουσίας έως 

20 ώρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2.2. της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 01/2020.  

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

                         ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

 
 


