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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΤO ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.

Καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση 
ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα:     
                                                             

mitrooiek.minedu.gov.gr

στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 
Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση  και στην παρούσα πρόσκληση. 

Η περίοδος υποβολής  ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο ορίζεται:

από  31 Αυγούστου 2020  και ώρα 10:00 έως και  09  Σεπτεμβρίου  2020 και ώρα 10:00  

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο, οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 
Κ1/104717/10-08-2020  (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργασθούν την ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας Υποβολής 
Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Ένταξης στο Μητρώο. 

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή.

Αιτήσεις που δεν έχουν οριστικώς υποβληθεί έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων, δεν θα εξεταστούν στην τρέχουσα πρόσκληση του Μητρώου. 

Η αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο  σε ηλεκτρονική μορφή και 
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην 
αίτηση - δήλωση  ελέγχεται με τα αρχεία άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 



Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-
mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές. 

Στοιχεία που δηλώνονται χωρίς επισυναπτόμενο το αντίστοιχο δικαιολογητικό, δεν αξιολογούνται.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται 
συνολικά. Επιπροσθέτως, η ανακρίβεια των στοιχείων  που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του 
επισύρει τις  προβλεπόμενες  ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η ανακρίβεια των δηλωμένων, κατόπιν 
ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου και σε  περίπτωση επιλογής του, αυτή 
ανακαλείται. Σε κάθε  περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την 
ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει.

Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά την διάρκεια εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό. Οι 
συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση με την υποβολή της αίτησης 
ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη 
συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και στην περαιτέρω  καταχώρησή τους για 
τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά τα 
οριζόμενα στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.   

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 
213 131 1619, 1633, 1635, 1636, 1639  κατά τις ώρες 10:00 έως τις 15:00. 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Γ. Βούτσινου
3. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης
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