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ΠΡΟΣ: 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ 

της Πράξης:  ‘Συμβουλευτική, 

Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση 

και Προώθηση στην Απασχόληση 

Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε 

τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής’ 

 

 
 
Θέμα: Ανακοίνωση σχετικά με διαχείριση κρουσμάτων covid-19 κατά την υλοποίηση 

των προγραμμάτων κατάρτισης της Πράξης:  ‘Συμβουλευτική, Υποστήριξη, 

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 

ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής’ 

 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι έχει στο ΠΣ VOUCHER έχει ολοκληρωθεί η 

παραμετροποίηση σχετικά με τη διαχείριση των απουσιών των ωφελουμένων λόγω covid-19. 

Ειδικότερα, 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. Σε περίπτωση που ωφελούμενος βρεθεί επιβεβαιωμένα θετικός στον Covid-19, απέχει 

και 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 

(αρχείο pdf) που να πιστοποιεί το θετικό αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού 

ελέγχου (rapid test ή test PCR) στον πάροχο κατάρτισης και ο πάροχος στη συνέχεια το 
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αναρτά στο ΠΣ VOUCHER στο πεδίο «Ανάρτηση αρχείου θετικού test covid-19».  

2. Οι απουσίες λόγω covid-19 καταχωρούνται στο ΠΣ VOUCHER μέσω της λειτουργίας 

«Απουσιολόγιο Θεωρητικής Κατάρτισης» (όπως και στις κανονικές απουσίες), αλλά 

επιλέγοντας «*Απουσία λόγω COVID-19» για τον εκάστοτε ωφελούμενο.  

3. Για απουσίες λόγω covid-19 που αφορούν παρελθούσες ημερομηνίες (πριν την 

υλοποίηση της λειτουργίας), ο πάροχος κατάρτισης καλείται να αποστείλει 

τεκμηριωμένο email στο Helpdesk της εφαρμογής (webmaster@voucher.gov.gr), στο 

οποίο θα αναφέρονται ρητά ο Α/Α Προγράμματος, ο ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου, η 

ημερομηνία και η ώρα της απουσίας λόγω covid-19. Επισημαίνεται ότι οι πάροχοι 

κατάρτισης που υπόκεινται στην ανωτέρω κατηγορία δε θα πρέπει να υποβάλουν 

Έκθεση Υλοποίησης Θεωρητικής Κατάρτισης για το αντίστοιχο τμήμα κατάρτισης, μέχρι 

να διευθετηθούν οι παρελθούσες απουσίες λόγω covid-19 από το Helpdesk. 

4. Παρόμοια λογική θα ακολουθηθεί και για τις απουσίες λόγω covid-19 και για την 

πρακτική άσκηση (θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθεί η σχετική 

παραμετροποίηση του ΠΣ VOUCHER). 

5. 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 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 5η ημέρα 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 : 

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

προαναφερθείσες 5 (πέντε) ημέρες είναι επίσης δικαιολογημένες ως απουσίες λόγω 

covid-19 και δεν προσμετρώνται στο σύνολο των απουσιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο 

ωφελούμενος προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου 

κρούσματος και ο πάροχος την αναρτά στο πεδίο «Ανάρτηση αρχείου θετικού test 

covid-19». Ομοίως, ως ανωτέρω, οι προαναφερθείσες απουσίες καταχωρούνται στο ΠΣ 

VOUCHER επιλέγοντας «*Απουσία λόγω COVID-19» για τον εκάστοτε ωφελούμενο.  

 Πραγματοποιεί (PCR ή Rapid AntigenTest) την 5η ημέρα 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. 
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Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση είναι δικαιολογημένες οι πέντε (5) ημέρες απουσίας. Αν ο 

ωφελούμενος βρεθεί εκ νέου θετικός, θα μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος απουσίας 

έως 20 ώρες ή έως 40 ώρες σε περίπτωση νοσηλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

4.2.2. της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2020. 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

 

                              ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ 

 
 
 

  


