
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 25% ΤΗΣ Α’ ΔΟΣΗΣ (466,8€) ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ Β’ ΔΟΣΗΣ  ΛΟΓΩ ΑΚΑΔ.ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 2.9.2019 - 31.1.2020 / ΤΕΛΙΚΕΣ: 3.9.2019 - 20.12.2019) . 

Η φοιτήτρια δικαιούτο με τις αρχικές ημερομηνίες αρχική πίστωση €2.334, οπότε Α’ δόση €1.867,20 και Β’ δόση 
€466,80. 

Όμως έμεινε μικρότερο διάστημα, δεν πέρασε και τα μαθήματα που έπρεπε, άρα το ίδρυμά μας αποφάσισε να 
μην της δώσει την Β’ δόση, δηλ. €466,80 και να μας επιστρέψει και το 25% της Α’ δόσης, δηλ. €466,80. Άρα τελικά 
η φοιτήτρια θα πάρει €2.334 - €466,80 - €466,80 = €1.400,40 

Πως όμως θα φτάσουμε στο ποσό αυτό???? 

Η φοιτήτρια έχει πάρει την Α΄δόση, αλλά όταν έχουμε μειωμένη ακαδημαϊκή απόδοση πρέπει να γίνει μείωση 
ποσού και εισαγωγή δωρεάν ημερών. 

Οπότε από τις Οικονομικές κινήσεις 

 

βρίσκουμε 

 

και στα Λοιπά Στοιχεία βλέπουμε ότι έχουν μπει και 30 δωρεάν ημέρες. 

Όμως οι ημερομηνίες δεν είναι ακόμα οι τελικές-σωστές, οπότε Οικονομικές κινήσεις -> Μείωση διάρκειας και 
ποσού και βάζουμε τις σωστές ημερομηνίες 

 

οπότε  

 

Όμως εμείς υπολογίσαμε ότι η φοιτήτρια πρέπει να πάρει € 1.400,40 και όχι €1.222, δηλ. €178,40 ακόμα. 

Αυτή η αύξηση ποσού θα διορθωθεί με τις δωρεάν ημέρες. 

Διαιρούμε τα €178,40 που πρέπει ακόμα να πάρει με €15,66667 που είναι το ημερήσιο ποσό που δικαιούται αφού 
πηγαίνει στην Γαλλία και έχουμε 178,40/15,66667 = 11,387. 



Θα αλλάξουμε λοιπόν τις δωρεάν ημέρες από τις Οικονομικές κινήσεις. 

 

Αν μειώσουμε τις 30 ημέρες κατά 11, βάλουμε δηλ. 19 

 

Η φοιτήτρια θα πάρει λίγο λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαμε αποφασίσει 

 

Αν μειώσουμε τις 30 ημέρες κατά 12, βάλουμε δηλ. 18 

 

Η φοιτήτρια θα πάρει λίγα περισσότερα χρήματα 

 

Οπότε αποφασίζουμε σαν ίδρυμα πόσα χρήματα θα της δώσουμε (δεν γίνεται να πάρει ακριβώς τα €1.400,40 
που είχαμε υπολογίσει γιατί οι δωρεάν ημέρες θα είναι ή 18, ή 19). 

Α’ δόση = ΟΚ  

Λόγω Μειωμένης ακαδημαϊκής 
απόδοσης 

Οικ.κιν-> Αναπροσαρμογές -> Αφαίρεση υπολοίπου πληρωμών (με 
προσθήκη δωρεάν ημερών -> Υπολογισμός (με επιστροφή μικρού ποσού 
από τον φοιτητή) 

Πρέπει να βάλουμε τις σωστές 
ημερομηνίες Οικονομικές κινήσεις -> Μείωση διάρκειας και ποσού   

Για να πάρει το σωστό ποσό Οικ.κιν -> Αναπροσαρμογές -> Μεταβολή αρχικών δωρεάν ημερών (σταθερή 
συνολική διάρκεια) 

 

 



Σε φοιτήτρια θα γίνει ΜΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ Β’ ΔΟΣΗΣ  ΛΟΓΩ ΑΚΑΔ.ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

Η οποία θα πάρει μόνο την Α’ δόση και όχι την Β’ δόση λόγω ακαδημαϊκής επίδοσης 

 

Κάνουμε οικονομικές κινήσεις … 

 

Οπότε 

 

Και προστίθενται και 33 δωρεάν ημέρες. 

===---=== 

Σε φοιτήτρια θέλουμε να γίνει επιστροφή 25% της Α’ δόσης και μη πληρωμή Β’ δόσης λόγω ακαδημαϊκής 
απόδοσης. 

 

 

Από Οικονομικές κινήσεις και Αναπροσαρμογές γίνεται πρώτα η μη πληρωμή της Β’ δόσης 

 

Οπότε 



 

Και προστέθηκαν και 27 δωρεάν ημέρες. 

Όμως πρέπει να γίνει και επιστροφή του 25% της Α’ δόσης, δηλ. €516,80. 

Θα βρούμε σε πόσες δωρεάν ημέρες αντιστοιχεί αυτό το ποσό: διαιρούμε το €516,80 με €19 που είναι το 
ημερήσιο ποσό για Γερμανία και οικονομικά αδύνατους = 26 ημέρες. 

Οπότε από τις Οικονομικές κινήσεις 

 

Κάνουμε τις δωρεάν ημέρες 27 + 26,421 = 54 ημέρες στρογγυλά 

 

Και η φοιτήτρια θα πάρει το ποσό περίπου που πρέπει. 

 


