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Σε συνέχεια της απόφασης µε αρ. πρωτ. 15917 την 20-12-2013 (Α∆Α:ΒΛΓ19-Ω74) του Υφυπουργού 

Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Γκιουλέκα, θα χορηγηθούν οι υποτροφίες στους ∆ικαιούχους 

Καταρτιζόµενους Ιδιωτικών ΙΕΚ εξαµήνων 2009Β, 2010Α, 2010Β από το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, φορέα 

υλοποίησης της Πράξης «Υποτροφίες Σπουδαστών Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΠ 4-5-6.», 

σύµφωνα µε τα πρακτικά αποφάσεων και τους τελικούς πίνακες υποτρόφων ανά Ιδιωτικό ΙΕΚ.  

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι, αν και υπήρχαν ήδη λογαριασµοί των δικαιούχων στην εµπορική 

τράπεζα, χωρίς υπαιτιότητα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ οι τράπεζες ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ALPHA συγχωνεύτηκαν, µε 

αποτέλεσµα όλοι οι λογαριασµοί οι οποίοι είναι είτε ανενεργοί, είτε αδρανείς, είτε είχαν µηδενικό 

υπόλοιπο, να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. Αυτό έχει ως συνέπεια να µην µπορεί να πληρωθεί κανένας 

από τους δικαιούχους που ο λογαριασµός του είχε ένα από τα παραπάνω θέµατα.  

Έχουν ήδη ζητηθεί µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος από όλα τα Ιδιωτικά ΙΕΚ να βρεθούν ΕΚ ΝΕΟΥ οι 

δικαιούχοι και να ανοίξουν ΝΕΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ, είτε ALPHA εφόσον 

δεν έχει απενεργοποιηθεί ο λογαριασµός τους. Αυτή είναι µια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία ακόµη 

δεν έχει ολοκληρωθεί από όλα τα Ιδιωτικά ΙΕΚ. 

Παρακαλούνται λοιπόν, όσοι είναι δικαιούχοι υποτροφίας να επικοινωνήσουν οι ίδιοι µε το 

Ιδιωτικό ΙΕΚ το οποίο ήταν αρµόδιο για την υποτροφία τους και να δώσουν νέα στοιχεία για τον 

τραπεζικό τους λογαριασµό (θα ενηµερωθείτε από τα Ιδιωτικά ΙΕΚ για τα ακριβή παραστατικά που 

χρειάζονται), καθώς κάποιοι δικαιούχοι δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν από κάποια Ιδιωτικά ΙΕΚ.   

Όλα τα νέα στοιχεία που θα αποσταλούν από τα Ιδιωτικά ΙΕΚ, θα συγκεντρωθούν, θα ελεγχθούν και 

θα καταχωρηθούν τµηµατικά και η αποδέσµευση του χρηµατικού ποσού που αναλογεί στην 

αποπληρωµή τους αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος καθώς ο 

αριθµός των δικαιούχων είναι αρκετά µεγάλος.  
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