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ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2010 Α΄ & 2010 Β΄ 

 
Ενηµερώνουµε τους δικαιούχους επιδότησης πρακτικής άσκησης (Αποφοίτους ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ) ότι 
µε την απόφαση 1356/68/26.09.2013 του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ και κατόπιν παραίνεσης του Υφυπουργού 
Παιδείας για την επίσπευση της διαδικασίας πληρωµών, στις 30.09.2013 έγινε η πληρωµή των 
δικαιούχων των εξαµήνων 2010 Α & 2010 Β. Εκείνη την περίοδο ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ του 
ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ οι λογαριασµοί οι οποίοι είτε ήταν ανενεργοί, είτε αδρανείς, είτε είχαν µηδενικό 
υπόλοιπο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ λόγω συγχώνευσης Τραπεζών. Αυτό είχε ως συνέπεια να µην 
πληρωθεί κανένας από τους δικαιούχους που ο λογαριασµός του είχε ένα από τα παραπάνω 
θέµατα.  
 
Τον Νοέµβριο του 2013 και αφού δόθηκαν από το λογιστήριο οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν κατέστη 
δυνατό να πληρωθούν, ζητήθηκαν µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος από όλα τα ∆.ΙΕΚ της χώρας να 
βρεθούν ΕΚ ΝΕΟΥ οι δικαιούχοι και να ανοίξουν ΝΕΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ τράπεζας είτε ΕΘΝΙΚΗΣ, 
είτε ALPHA. Αυτή είναι µια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία και ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί από 
όλα τα ∆.ΙΕΚ της χώρας. 
 
Θα παρακαλούσαµε όσους δικαιούχους (Αποφοίτους ∆ηµοσίων ΙΕΚ) δεν έχουν πληρωθεί και είχαν 
κάνει έναρξη πρακτικής ΜΟΝΟ κατά το έτος 2010 ( 2010 Α και 2010 Β εξάµηνο) να 
επικοινωνήσουν οι ίδιοι µε το ∆.ΙΕΚ το οποίο ήταν αρµόδιο για την πρακτική τους άσκηση και να 
δώσουν νέα στοιχεία για τον τραπεζικό τους λογαριασµό (θα ενηµερωθείτε από τα ∆.ΙΕΚ για τα 
ακριβή παραστατικά που χρειάζονται), καθώς κάποιοι δικαιούχοι δεν κατέστη δυνατόν να 
εντοπιστούν από κάποια ∆.ΙΕΚ.   
 
Θα συγκεντρωθούν και θα καταχωρηθούν τµηµατικά όλα τα νέα στοιχεία από τα ∆.ΙΕΚ που ήδη 
έχουν αποστείλει αυτά τα στοιχεία και η αποδέσµευση του χρηµατικού ποσού που αναλογεί στην 
αποπληρωµή του 2010 Ά εξαµήνου και 2010 Β εξαµήνου πρακτικής άσκησης αναµένεται να 
πραγµατοποιηθεί τµηµατικά και σε 2 µε 3 δόσεις καθώς ο αριθµός των δικαιούχων είναι αρκετά 
µεγάλος.  
 
 

 
 
 
  

 


