
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
   Πειραιάς,  18/10/2021 

 

"Επανέναρξη λειτουργίας της δια ζώσης εκπαίδευσης και συνέχιση της εξ 

αποστάσεως παρακολούθησης - Πράξη "Κ∆ΒΜ-Νέα Φάση" (ΟΠΣ 5002212) 
 
Μετά από µια µακρά περίοδο αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης και αποκλειστικής 

υλοποίησης των προγραµµάτων µέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης, σας 

ενηµερώνουµε ότι: 

1. Ξεκινά και πάλι η δια ζώσης εκπαίδευση στα προγράµµατα του Έργου µε τήρηση 

µέτρων προστασίας και πρόληψης από τον Covid-19 σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 

2. Παράλληλα συνεχίζεται και η εξ αποστάσεως παρακολούθηση. 

 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία σχετικά µε τα µέτρα προστασίας και πρόληψης από το 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του covid-19, οι εκπαιδευόµενοι προκειµένου να 

συµµετέχουν σε τµήµατα µέσω δια ζώσης παρακολούθησης, υποχρεούνται στην 

προσκόµιση στο ∆ήµο πιστοποιητικού εµβολιασµού ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ 

µέχρι τη λήξη του τµήµατος. 

 

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προσκοµίζουν στο ∆ήµο υποχρεωτικά πριν από κάθε 

εκπαιδευτική συνάντηση βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης (rapid test ή PCR) που θα διενεργείται έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη 

συνάντηση. 

 

Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να φέρουν τα ανωτέρω έγγραφα και µαζί τους στο χώρο 

διεξαγωγής των συναντήσεων, ώστε να τα επιδεικνύουν σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου 

από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. 

Σε περίπτωση µη προσκόµισης των ανωτέρω, οι εκπαιδευόµενοι δεν επιτρέπεται να 

συµµετέχουν στην εκπαιδευτική συνάντηση.   
 

• Υπεύθυνοι για τον έλεγχο προσκόµισης των ανωτέρω πιστοποιητικών/βεβαιώσεων για  

    τους εκπαιδευόµενους είναι τα στελέχη του Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Πειραιά.  

• Η αποστολή των πιστοποιητικών για όσους έχουν καταθέσει αίτηση έως σήµερα και 

δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω πιστοποιητικά µπορεί να γίνει και µέσω email στο 

Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου.  

• Στις αιτήσεις που θα παραλαµβάνονται από σήµερα και µετά θα επισυνάπτονται ένα 

από τα ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 

 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα επισυναφθεί ορθή επανάληψη του ∆ελτίου Τύπου και νέα 

αίτηση συµµετοχής εκπαιδευοµένου. 

 

Παρακαλείσθε, όπως χρησιµοποιείτε την επικαιροποιηµένη αίτηση συµµετοχής 

εκπαιδευόµενου . 

 

 

Για πληροφορίες: Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης ∆ήµου Πειραιά, 2144053371 & 372, 

Μακράς Στοάς 15, 2
ος

 όροφος, Β14 γραφείο, email: paideiasdp3@piraeus.gov.gr 


