
 

Προειδοποιητικό    μήνυμα    περί    μη    επαλήθευσης    δεδομένων 
κινητικότητας για μεγάλο διάστημα. 
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται στους χρήστες που χρησιμοποιούν την version 3.02 ή 
μεταγενέστερη. 
 
 

 
 
 
 
 

1. Τι σημαίνει το μήνυμα; 
 
Σημαίνει ότι έχουν περάσει περισσότερες από 20 μέρες από την τελευταία φορά που το 
ErasmusPlus! συνέκρινε τα στοιχεία φοιτητών ή προσωπικού που έχουν φορτωθεί στο 
Mobility Tool με αυτά που βρίσκονται στo ErasmusPlus! και επιβεβαίωσε ότι η διάρκεια 
κινητικότητας και το συνολικό ποσό πίστωσης είναι τα ίδιο ακριβώς και στα 2 συστήματα. 
(Ο έλεγχος αφορά μόνο κινητικότητες που έχουν φορτωθεί στο Mobility Tool και όχι όλες 
τις κινητικότητες που  βρίσκονται στο  EasmusPlus! και δεν  έχουν ακόμα φορτωθεί στο 
Mobility Tool ) 

2. Γιατί γίνεται; 
Ο έλεγχος γίνεται επειδή πλέον έχει καταργηθεί το adjusted amount στο Mobility tool και 
δεν επιτρέπονται αποκλίσεις στα ποσά. Με τον έλεγχο αυτό, πιθανές αποκλίσεις στο τρόπο ή 
στη μέθοδο υπολογισμού των ποσών στα 2 συστήματα, γίνονται γρήγορα αντιληπτές 
ώστε να διορθώνονται άμεσα. 
 

3. Μας εμποδίζει να δουλέψουμε; 
 
Όχι, το μήνυμα είναι προειδοποιητικό και δεν απενεργοποιεί καμιά λειτουργία ή 
δυνατότητα του ErasmusPlus! 

 
4. Πώς γίνεται ο σχετικός έλεγχος 

 
Βήμα 1 : Ανοίγουμε την σελίδα του Mobility Tool και ορίζουμε σαν γλώσσα στο Mobility 
Tool τα αγγλικά. 
 

Βήμα 2 : Επιλέγουμε το έργο κινητικότητας και στη συνέχεια πηγαίνουμε στη σελίδα Mobility 
Import – Export.
 

Ανάλογα με το ποιο τύπο κινητικότητας ελέγχουμε, Φοιτητές ή Προσωπικό   επιλέγουμε 
Export CSV στον αντίστοιχο τύπο κινητικότητας. 
 
 
 
 



 

   
 
 
 

Έτσι  δημιουργείται  ένα  αρχείο  CSV  με  όλα  τα  δεδομένα  κινητικότητας  που  κανονικά 
σώζεται αυτόματα στις λήψεις/downloads. 

 
Βήμα  3  :  Από  το  μενού  Τελικός  Απολογισμός  του  ErasmusPlus!  επιλέγουμε  “Ελεγχος 
στοιχείων από Mobility Tool” 

 

 
 

Ανοίγει αυτόματα ένας διάλογος επιλογής αρχείων για να διαλέξουμε το CSV που 
δημιουργήσαμε στο βήμα 2. (Τα αρχείο λογικά βρίσκεται στα Downloads/Λήψεις) 
Επιλέγουμε το τελευταίο (πιο πρόσφατο αρχείο ) γίνεται ο έλεγχος και λογικά βγαίνει 
μήνυμα ότι τα στοιχεία είναι συνεπή. 

 
Αν   υπάρχει   κάποια   απόκλιση   παράγεται   αναλυτικό   report   όπου   περιγράφεται   το 
πρόβλημα. 
Ο έλεγχος γίνεται ξεχωριστά για τους Φοιτητές και το Προσωπικό. 
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