
ErasmusPLUS! 

1) Ποια είναι η συνηθισμένη διαδικασία για τον υπολογισμό της συνολικής υποτροφίας ενός φοιτητή;

2) Πως πληρώνονται οι υποτροφίες στους φοιτητές ;

3) Τι είναι οι “εντολές” τράπεζας;

4) Πως μπορούμε να πάρουμε μια λίστα με φοιτητές που έχουν πληρωθεί με μια συγκεκριμένη

“εντολή” τράπεζας;

5) Εκτός από τις πιο συχνές πληρωμές (Α’ και Β’ δόση), υπάρχουν και άλλες οικονομικές συναλλαγές

που χρησιμοποιούνται λιγότερο (Παράταση, Μείωση Διάρκειας και Ποσού, Μείωση Ποσού, Αύξη-

ση Ποσού, Επιστροφή χρημάτων, Ακύρωση Υποτροφίας, Αναπροσαρμογές);

6) Πως ειδοποιούνται οι φοιτητές από το ίδρυμα προέλευσής τους ότι μπορούν να πάρουν την υπο-

τροφία που δικαιούνται;

7) Υπάρχει κάποιο επιπλέον ποσό που δικαιούνται οι φοιτητές με σοβαρή αναπηρία;

8) Τι γίνεται αν κάποιος φοιτητής επιθυμεί ή πρέπει να μείνει περισσότερο από ότι είχε αρχικά συμφω-

νηθεί στο   ίδρυμα υποδοχής;

9) Τι γίνεται αν κάποιος φοιτητής μείνει λιγότερο από ότι είχε συμφωνηθεί με το ίδρυμα προέλευσής

του;

10) Μπορεί το αρχικά συμφωνημένο ποσό υποτροφίας να αυξηθεί για κάποιο φοιτητή;

11) Υπάρχει τρόπος να δούμε ΟΛΕΣ τις οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τους εξερχόμενους

φοιτητές μας;

12) Υπάρχει τρόπος να πάρουμε μία λίστα με όλους τους φοιτητές που έχουν κάποια οικονομική εκκρε-

μότητα ή εκκρεμεί το να επιστρέψουν κάποιο ποσό στο ίδρυμα προέλευσής τους;

13) Υπάρχει τρόπος να έχουμε μια λίστα με όλες τις τραπεζικές εντολές ή τα ποσά που πρέπει να

επιστραφούν;

14) Υπάρχει τρόπος να πάρουμε μια λίστα με όλες τις πιο ασυνήθιστες οικονομικές

συναλλαγές, όπως π.χ. παρατάσεις, μειώσεις ποσού, αυξήσεις ποσού,

επιστροφές ποσού, ακυρώσεις υποτροφίας, …

15) Πως μπορούμε να δούμε ΟΛΕΣ τις οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με

έναν συγκεκριμένο φοιτητή;
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Εξερχόμενοι φοιτητές — Οικονομικές κινήσεις 
Κλασική κινητικότητα 



 

1) Ποια είναι η συνηθισμένη διαδικασία για τον υπολογισμό της συνολικής 
υποτροφίας ενός φοιτητή; 

 
Το γραφείο Διεθνών σχέσεων υπολογίζει το μηνιαίο ποσό υποτροφίας για κάθε χώρα 
υποδοχής και κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τα ποσά είναι διαφορετικά για κάθε χώρα και 
για κάθε τύπο κινητικότητας (σπουδές - πρακτική).  

Το μηνιαίο ποσό πολλαπλασιάζεται με την διάρκεια σπουδών ή πρακτικής στο εξωτερικό (π.χ. αν ο          
φοιτητής μείνει 130 ημέρες, διαιρούμε το 130 με τις 30 ημέρες του μήνα, οπότε 130/30=4,333333. Το 
4,333333 πολλαπλασιάζεται με το 470 (€ 470 παίρνει ο φοιτητής τον μήνα για σπουδές στην Ισπανία          
π. χ), βγαίνουν λοιπόν € 2.036,666667 και αυτό το ποσό στρογγυλοποιημένο γίνεται € 2.037 που είναι και τα 
χρήματα της υποτροφίας που “πιστώνονται” στον φοιτητή από το ίδρυμα προέλευσης. 
Με τον όρο “πιστώνονται”, το σύστημα αντιλαμβάνεται την υποχρέωση του ιδρύματος προέλευσης να       
πληρώσει στον φοιτητή το συνολικό ποσό της πίστωσης.  
Συνήθως το ποσό αυτό πληρώνεται σε δύο δόσεις, την Α’ δόση (το 80% του συνολικού ποσού) και η οποί-
α πληρώνεται στον φοιτητή πριν φύγει για το ίδρυμα υποδοχής και την Β’ δόση (20% του συνολικού πο-
σού), όταν ο φοιτητής γυρίσει πίσω στο ίδρυμα προέλευσης.  
Αν ο φοιτητής είναι οικονομικά αδύνατος και πάει για σπουδές ΜΟΝΟ – όχι για πρακτική, τότε δικαιούται 
να πάρει ακόμα € 100 κάθε μήνα, ενώ δικαιούται και ένα εφάπαξ ποσό – που υπολογίζεται ανά περίπτωση 
– αν είναι άτομο με σοβαρή αναπηρία – και πάλι μόνο αν πηγαίνει για σπουδές. 
Ο υπολογισμός των οικονομικών κινήσεων μπορεί να γίνει για κάθε φοιτητή χωριστά (ατομικές) ή για 
όλους τους φοιτητές (μαζικές). 

2) Πως πληρώνονται οι υποτροφίες στους φοιτητές ; 

Οι υποτροφίες πληρώνονται μέσω μιας τράπεζας που συνεργάζεται με το ίδρυμα προέλευσης. Αν ο 
φοιτητής έχει δώσει τραπεζικό λογαριασμό στο ίδρυμά του, τότε το ίδρυμα δίνει εντολή στην συγκε-
κριμένη τράπεζα να πιστώσει το λογαριασμό του φοιτητή με το ποσό που δικαιούται.  
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Η συνήθης διαδικασία είναι το συνολικό ποσό να πληρώνεται σε 2 δόσεις. 
Οι πληρωμές υλοποιούνται μέσω τραπεζικών εντολών. Η απαραίτητη προϋ-
πόθεση για έναν φοιτητή να έχει δικαίωμα πληρωμής της υποτροφίας του 
είναι ότι μια συναλλαγή αρχικής πίστωσης έχει ήδη εφαρμοστεί για αυτόν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ — Η διάρκεια σε ημέρες που υπολογίζει το πρό-
γραμμα Erasmus δεν είναι απαραίτητα ίδια με τις ημερολο-
γιακές ημέρες που μπορούμε εμείς να μετρήσουμε. Όμως 
ακολουθούμε τις ημέρες του προγράμματος. Δηλ. για πα-
ράδειγμα, από 25/2/20—28/7/2020 οι ημέρες με βάση το 
πρόγραμμα είναι 154, ενώ αν τις υπολογίσουμε εμείς ημε-
ρολογιακά είναι 153 => συνήθως η πραγματικότητα είναι 
μικρότερη από το πρόγραμμα. 
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3) Τι είναι οι “εντολές” τράπεζας; 

Είναι οδηγίες προς την τράπεζα να πληρώσει τους φοιτητές που δικαιούνται να πάρουν 
υποτροφία. Οι φοιτητές αυτοί ανήκουν σε μια λίστα με αντίστοιχη τραπεζική εντολή και 
έγκριση συγκεκριμένου ποσού για καθένα από αυτούς.  
Μια “εντολή τράπεζας” έχει μοναδικό αύξοντα αριθμό ανά ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να 
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους φοιτητές. Μια “εντολή τράπεζας” είναι ουσιαστικά το 
αποτέλεσμα μιας συναλλαγής πληρωμής που περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους φοιτη-
τές. Η πράξη πληρωμής όταν εφαρμοστεί δημιουργεί:  
Μια λίστα τραπεζικών εντολών με ονόματα φοιτητών και ποσά που πρέπει να πληρωθούν 
για κάθε έναν και μια λίστα από προσωπικές ειδοποιήσεις για κάθε φοιτητή ώστε να είναι 
ενήμερος για να πάρει τα χρήματά του. 

4) Πως μπορούμε να πάρουμε μια λίστα με φοιτητές που έχουν πληρωθεί με μια συγκεκριμένη 
“εντολή” τράπεζας; 

Από τους “Εξερχόμενους φοιτητές”,  “Οικονομικές κινήσεις (μαζικές)”, “Α’ δόση” και “Κατάλογος πληρω-
θέντων”.  

Εμφανίζεται ο Κατάλογος Πληρωθέντων για την Α’ δόση. Διαλέγουμε αριθμό εντολής (π.χ. 1) και 
εμφανίζονται οι φοιτητές που έχουν πληρωθεί την Α’ δόση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.    



5) Εκτός από τις πιο συχνές πληρωμές (Α’ και Β’ δόση), υπάρχουν και άλλες οικο-
νομικές συναλλαγές που χρησιμοποιούνται λιγότερο; 

Υπάρχει μια σειρά από άλλες οικονομικές συναλλαγές για λιγότερο συχνές περιπτώσεις 
ακαδημαϊκής κινητικότητας. Π.χ: 

α) Παράταση. 

β) Μείωση Διάρκειας και Ποσού. 

γ) Αύξηση Ποσού. 

δ) Επιστροφή Χρημάτων. 

ε) Ακύρωση Υποτροφίας. 

στ) Αναπροσαρμογές 

α) Παράταση 

Η περίπτωση αυτή καλύπτει τους φοιτητές που επιθυμούν ή πρέπει να μείνουν περισσότερο στο 
ίδρυμα υποδοχής. Το ίδρυμα προέλευσης αποφασίζει να δεχθεί την παράταση αυτή (σπουδές/
πρακτική) και να πληρώσει τον φοιτητή κάποια παραπάνω χρήματα που αντιστοιχούν στο διάστημα 
αυτό.  
Μια συναλλαγή παράτασης αυξάνει την διάρκεια της περιόδου στο εξωτερικό και την χρηματοδότη-
ση – πίστωση του φοιτητή με το παραπάνω ποσό.  
Η πληρωμή μπορεί να γίνει ατομικά ή μαζικά, αφού πρώτα αλλάξουμε ή την ημερομηνία που έφυγε 
ο φοιτητής ή την ημερομηνία που γύρισε και να δοθεί η εντολή πληρωμής του. Η ημερομηνία αλλά-
ζει ΟΧΙ από τα ακαδημαϊκά στοιχεία – έναρξη, λήξη σπουδών, αλλά από τις οικονομικές κινήσεις 
(ατομικές) – παράταση – πίστωση – πίστωση παράτασης. 
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Αφού αλλαχθεί η ημερομηνία και υπολογιστεί το παραπάνω 
ποσό, προχωρούμε στο επόμενο βήμα που είναι πλέον η κα-
θεαυτό πληρωμή του φοιτητή, ατομικά .... 



ή μαζικά για όλους τους φοιτητές που δικαιούνται παραπάνω ποσό παράτασης.  

Τέλος στέλνουμε Επιστολές και στην τράπεζα για να πληρώσει τον φοιτητή και στον ίδιο τον φοιτητή 
για να τον ειδοποιήσουμε να πάρει τα χρήματά του – αφού εγκρίθηκαν. 

Αν θέλουμε να αλλάξουμε ή να προσθέσουμε κάτι στα λεκτικά των επιστολών, πάμε στις Παραμέ-
τρους, Κείμενα Αναφορών, Οικονομικές Κινήσεις. 
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β) Μείωση Διάρκειας και Ποσού 

Όταν ο φοιτητής γυρίζει στο ίδρυμα προέλευσής του νωρίτερα απ’ ότι είχε αρχικά δηλώ-
σει, τότε δικαιούται να εισπράξει μικρότερο ποσό από την αρχική του υποτροφία. Με την           
συναλλαγή αυτή η πίστωσή του μειώνεται με σκοπό να συμφωνήσει με το ποσό που 
πρέπει να πάρει αφού μειώθηκε η διάρκεια παραμονής του στο εξωτερικό. Επειδή έχει 
γίνει η διαδικασία Α’ δόσης και ο φοιτητής έχει πάρει το 80% των χρημάτων – αφού έχει 
ήδη φύγει, η αλλαγή – μείωση ποσού γίνεται στην Β’ δόση (20% των χρημάτων της υπο-
τροφίας).  
Αν ο φοιτητής γυρίσει κάποιες μόνο ημέρες νωρίτερα ή φύγει λίγες ημέρες αργότερα, 
τότε από τις οικονομικές κινήσεις (ατομικές), Μείωση Διάρκειας και Ποσού και Υπολογι-
σμός, υπολογίζεται τη αντίστοιχη μείωση ποσού, π.χ. € 110 (φαίνεται από το μείον που 
έχει το ποσό μπροστά ότι πρέπει το ποσό αυτό να επιστραφεί στο ίδρυμα προέλευσης, 
ή βεβαίως να μην το εισπράξει ο φοιτητής στην Β’ δόση). 

Αν όμως ο φοιτητής γύρισε 
αρκετές ημέρες, π.χ. ένα μήνα 
νωρίτερα (ή έφυγε ένα μήνα 
αργότερα), τότε μπορεί στον 
υπολογισμό της μείωσης πο-
σού να υπάρχει κάποιο ποσό 
– με μείον – στο Υπόλοιπο Πλη-
ρωμών (π.χ € -75,20). 

Αυτό σημαίνει ότι το ποσό στη μείωση διάρκειας και ποσού είναι μεγαλύτερο από την Β’ δόση που δεν 
είχε δοθεί στον φοιτητή και πρέπει να επιστρέψει και κάποια ακόμα χρήματα στο ίδρυμα προέλευσης. Θα 
του στείλουμε λοιπόν μια επιστολή   

ώστε να ειδοποιηθεί να επιστρέψει τα χρήματα που οφείλει! Όταν τα επιστρέψει, 
ενημερώνουμε το σύστημα ώστε στον Απολογισμό να μην υπάρχουν οικονομι-
κές εκκρεμότητες.  
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Οπότε στις οικονομικές κινήσεις του φοιτητή το Υπόλοιπο Πληρωμών γίνεται 0. 

γ) Αύξηση Ποσού 

Αν εγκρίνει το ίδρυμα προέλευσης χρήματα σε κάποιον φοιτητή και μετά φέρει δικαιολογητικά ότι είναι 
ΑΜΕΑ ή Οικονομικά Αδύνατος, ή αν κάνουμε αλλαγή ιδρύματος ή χώρας για κάποιον φοιτητή, είτε στην 
αρχική φόρμα είτε με κίνηση Αναπροσαρμογής, υπολογίζουμε την Πίστωση του με τα καινούρια δεδομέ-
να και αν χρειαστεί να πληρώσουμε τον φοιτητή με το παραπάνω ποσό που δικαιούται, από τις Οικονο-
μικές κινήσεις πηγαίνουμε στην Αύξηση Ποσού και Πληρωμή. 

δ) Επιστροφή Χρημάτων. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο φοιτητής πρέπει να επιστρέψει χρήματα στο ίδρυμα προέλευσης – από 
την συναλλαγή Μείωση Διάρκειας και Ποσού, Ακύρωση Υποτροφίας, εκ των Υστέρων αλλαγή σε μη 
Οικονομικά αδύνατο ή ΑΜΕΑ, ή εκ των υστέρων αλλαγή Χώρας ή Ιδρύματος υποδοχής. Αφού υπολο-
γιστούν τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψει ο φοιτητής,  

του στέλνουμε μια επιστολή, ειδοποιώντας τον ότι πρέπει να τα επιστρέψει. 

Και μόλις τα επιστρέψει ενημερώνουμε την καρτέλα του. 



 

ε) Ακύρωση Υποτροφίας.  

Η υποτροφία ενός φοιτητή ακυρώνεται αν δεν πάει καθόλου στο ίδρυμα υποδοχής ή 
αν ξεκινήσει τις σπουδές / πρακτική του και γυρίσει πολύ γρήγορα πίσω (ή γιατί δεν 
έμεινε ικανοποιημένος ή για προσωπικούς του λόγους). Έχει πάρει Α’ δόση, άρα κάνου-
με την συναλλαγή Ακύρωση Υποτροφίας. 

και ο φοιτητής πρέπει να ειδοποιηθεί να φέρει πίσω τα χρήματα που έχει ήδη πάρει. Όταν τα φέρει, 
κάνουμε την συναλλαγή Επιστροφή χρημάτων από φοιτητή.  
Προσοχή) Πρέπει να διαγράψουμε τον φοιτητή από το Mobility Tool για να μην εμφανίζεται ούτε στο 
mobility tool, ούτε στον τελικό απολογισμό. 
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στ)  Αναπροσαρμογές  -  Αύξηση Διάρκειας χωρίς αύξηση ποσού. 

Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής επιθυμεί ή πρέπει να μείνει περισσότερο στο ίδρυμα υποδοχής, αλ-
λά το ίδρυμα προέλευσής του δεν έχει παραπάνω χρήματα. Εγκρίνεται λοιπόν η παραμονή του για 
σπουδές ή πρακτική, αλλά γίνεται συναλλαγή Αύξησης Διάρκειας Μόνο. 



και στα Λοιπά Στοιχεία φαίνονται  

ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΕΡΕΣ 

Μια άλλη περίπτωση που εμφανίζονται δωρεάν ημέρες στο πρόγραμμα, είναι αν έχουμε συμφωνή-
σει από την αρχή με τον φοιτητή ότι θα μείνει κάποιες μέρες παραπάνω στο εξωτερικό, αλλά χωρίς 
να τις πληρωθεί. Αν λοιπόν οι δωρεάν  ημέρες είναι 15, τις βάζουμε από την αρχή, 

Και μετά ξεκινάμε να υπολογίσουμε Αρχική Πίστωση, Α’ δόση, ….. 
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Αν τελικά αποφασίσουμε ότι θα του πληρώσουμε 5 από τις δωρεάν ημέρες, από τις Οικονομικές κινή-
σεις -> Αναπροσαρμογές, πατάμε Μεταβολή αρχικών δωρεάν ημερών. 

Και από την αύξηση ποσού, πληρώνουμε τον φοιτητή. 

Αναπροσαρμογές  -  Εκ των Υστέρων αλλαγή σε Οικονομικά Αδύνατο ή ΑΜΕΑ. 

Αν έχει γίνει Αρχική Πίστωση για έναν φοιτητή και έχει πάρει και Α’ δόση και φέρει αργότερα δικαιο-
λογητικά ότι είναι Οικονομικά Αδύνατος ή ΑΜΕΑ, από τις Οικονομικές κινήσεις -> Αναπροσαρμογές, 
αλλάζουμε το status του. 
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Και υπολογίζεται η Αύξηση Πίστωσης με τα καινούρια δεδομένα.   

Για να πληρώσουμε τον φοιτητή με το παραπάνω ποσό που δικαιούται, από τις Οικονομικές κινήσεις            
πηγαίνουμε στην Αύξηση Ποσού και Πληρωμή. 

Αναπροσαρμογές  -  Εκ των Υστέρων αλλαγή Χώρας και Ιδρύματος Υποδοχής. 

Και στις Οικονομικές κινήσεις βλέπουμε αν υπάρχει Αύξηση ή Μείωση Πίστωσης 
για να τα χειριστούμε ανάλογα. 
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Αναπροσαρμογές (Αφαίρεση Υπολοίπου πληρωμών — με προσθήκη δωρεάν ημερών) 

Όταν ένας φοιτητής γυρίσει χωρίς όμως να έχει περάσει όλα τα μαθήματα,                                 
από τις Αναπροσαρμογές, Αφαίρεση υπολοίπου πληρωμών και Υπολογισμός (με 
πληρωμή μικρού ποσού στο φοιτητή) μειώνουμε το ποσό που έπρεπε να πάρει (την Β’ 
δόση ουσιαστικά). 

Πολλαπλασιάζουμε τις ημέρες που ήταν στο ίδρυμα υποδοχής με 20% (που αναλογεί στην Β’ δόση). 

Άρα 121* 20% = 24,2 ημέρες, άρα κόβουμε τις 24 ημέρες και του δίνουμε σε χρήματα το 0,2 % των ημε-
ρών δηλαδή € 3,40 - παρατηρούμε επίσης ότι προστέθηκαν 24 δωρεάν ημέρες) 

Το € 3,40 είναι το 20% του ημερήσιου ποσού 520/30=17,3334 (520=πρακτική, Τσεχία) 



6) Πως ειδοποιούνται οι φοιτητές από το ίδρυμα προέλευσής τους ότι μπορούν να 
πάρουν την υποτροφία που δικαιούνται;  

Οι επιστολές προς τους φοι-
τητές – για όλες τις συναλλα-

γές που το λογισμικό υποστηρίζει πα-
ράγονται αυτόματα.  

Μπορούν να τυπωθούν και να σταλούν 
στους ενδιαφερόμενους με το ταχυδρομείο, 
ή με e-mail αν είναι σε μορφή PDF.  
Η πληρωμή Α’ και Β’ δόσης (ατομικά ή μα-
ζικά), η παράταση (ατομική – μαζική), η 
αύξηση ποσού και η επιστροφή χρημάτων 
από φοιτητή είναι συναλλαγές που επιτρέ-
πουν την αυτόματη παραγωγή επιστολών.  

Παράταση (Ατομική – Μαζική) 
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Αύξηση Ποσού 



7) Υπάρχει κάποιο επιπλέον ποσό που δικαιούνται οι φοιτητές με σοβαρή αναπηρία; 

Οι φοιτητές ΑΜΕΑ δεν δικαιούνται κάποια επιπλέον χρήματα, αλλά υπάρχει το Severe 
Supplement, ένα ποσό που μπορεί να το δώσει το κάθε Ίδρυμα κατ’εξαίρεση σε φοιτητές 
με σοβαρή αναπηρία. Το επιπλέον αυτό ποσό είναι εφάπαξ.  
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Αν ο φοιτητής δεν έχει φέρει από την αρχή τα δικαιολογητικά για να χαρακτηριστεί ΑΜΕΑ, κά-
νουμε Οικονομικές κινήσεις και Αναπροσαρμογές για να δηλωθεί ΑΜΕΑ. 

Αν πάμε τώρα πάλι στις Αναπροσαρμογές, εμ-
φανίζεται η «Εκ των υστέρων Αλλαγή του Ποσού 
Σοβαρής Ανικανότητας». 

Επειδή υπάρχει 0 στην Αύξηση Πίστωσης, βγαίνει το μήνυμα 

Πατάμε Υπολογισμό Αλλαγής και γράφουμε εμείς το εφάπαξ ποσό που έχει αποφασίσει 
το ίδρυμα σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση να δώσει (π.χ. € 1.500) και ΟΚ. 
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Οπότε κάνουμε εικονική πληρωμή για να φύγει αυτό το 0 (πάντα από την Αύξηση Πο-
σού). 

και 

Μετά κάνουμε πληρωμή των € 1.500 

Και πληρώνουμε τον φοιτητή: Αύξηση Ποσού, Πληρωμή, Πληρωμή Αύξησης Ποσού 

Οι οικονομικά αδύνατοι (όταν δηλωθούν από την αρχή ή και εκ των υστέρων όταν φέρουν τα 
σωστά πιστοποιητικά) δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιχορήγησης σε μηνιαία βάση και αν πηγαί-
νουν για σπουδές . 

Παίρνουν το 80%  του ποσού πριν φύγουν και το υπόλοιπο 20% όταν γυρίσουν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!  

Μόλις γυρίσει ο φοιτητής, δεν ξεχνάμε να ενημερώσουμε το πρόγραμμα με 
τα ECTS που πέρασε. 



12) Υπάρχει τρόπος να πάρουμε μία λίστα 
με όλους τους φοιτητές που έχουν κά-
ποια οικονομική εκκρεμότητα ή εκκρεμεί 
το να επιστρέψουν κάποιο ποσό στο 
ίδρυμα προέλευσής τους;  

Μπορούμε να πάρουμε τις λίστες αυτές 
πατώντας Αναφορές και Κατάλογος φοι-
τητών με εκκρεμότητες. 
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8) Τι γίνεται αν κάποιος φοιτητής επιθυμεί ή πρέπει να μείνει περισσότερο από ότι 
είχε αρχικά συμφωνηθεί στο ίδρυμα υποδοχής;  

Το ίδρυμα υποδοχής μπορεί ή να εγκρίνει την παραπάνω παραμονή του φοιτητή στο εξω-
τερικό και να τον πληρώσει με τα  επιπλέον χρήματα που δικαιούται, ή να συμφωνήσει μό-
νο σε αύξηση διάρκειας χωρίς να δώσει επιπλέον χρήματα υποτροφίας στον φοιτητή.  

11) Υπάρχει τρόπος να δούμε ΟΛΕΣ τις οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τους εξερχόμενους 
φοιτητές μας;  
Μπορούμε να δούμε όλες τις οικονομικές συναλλαγές, αν στις Αναφορές διαλέξουμε Σύνολο Πιστώσε-
ων – Πληρωμών. 

Θα προκύψει λοιπόν μια αναφορά που θα παρουσιάζει την ημε-
ρομηνία, το σύνολο πιστώσεων και πληρωμών των φοιτητών, 
καθώς και το  υπόλοιπο ποσό που πρέπει να πληρωθεί. 

9) Τι γίνεται αν κάποιος φοιτητής μείνει λιγότερο από ότι είχε συμφωνηθεί με το ίδρυμα προέλευσής του;  

Τότε ο φοιτητής θα πάρει λιγότερα χρήματα, θα του γίνει δηλαδή η συναλλαγή Μείωσης Ποσού – προη-
γούμενη περίπτωση.  

10) Μπορεί το αρχικά συμφωνημένο ποσό υποτροφίας να αυξηθεί για κάποιο φοιτητή;  

Μπορεί να αυξηθεί αν έμεινε περισσότερο για σπουδές ή πρακτική, αν ήταν ΑΜΕΑ και δεν είχε δηλωθεί, 
αν είχε γίνει λάθος και στην χώρα υποδοχής – προηγούμενες περιπτώσεις αύξησης ποσού. 



 

 13) Υπάρχει τρόπος να έχουμε μια λίστα με όλες τις τραπεζικές 
εντολές ή τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν:  

Παίρνουμε μία λίστα με όλες τις τραπεζικές εντολές και τα 
ποσά που πρέπει να πληρωθούν ή να επιστραφούν.  

Από τις Αναφορές, πατώντας Πληρωμές –  
Επιστροφές,   
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Μια λίστα με όλους τους φοιτητές των οποίων το υπόλοιπο πληρωμών δεν είναι =0 παράγε-
ται.  

Το αρνητικό ποσό που βλέπουμε σε κάποιους φοιτητές, σημαίνει ότι ο φοιτητής πρέπει να επιστρέψει κά-
ποια χρήματα στο ίδρυμα υποδοχής, ενώ το θετικό ποσό στο υπόλοιπο σημαίνει ότι ο φοιτητής δικαιούται 
να λάβει το ποσό αυτό από το ίδρυμα υποδοχής. Σημαντικό είναι ότι ο κατάλογος φοιτητών με οικονομικές 
εκκρεμότητες μπορεί να φιλτραριστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο κινητικότητας ή κάποιο άλλο πεδίο της 
φόρμας.  



παίρνουμε μία λίστα με τις συναλλαγές αυτές. 

 15) Πως μπορούμε να δούμε ΟΛΕΣ τις οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με έναν        
συγκεκριμένο φοιτητή;  

 
Στο τέλος της σελίδας των Οικονομικών Κινήσεων ενός φοιτητή μπορούμε να δούμε όλες τις οικο-
νομικές του συναλλαγές.  
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14) Υπάρχει τρόπος να πάρουμε μια λίστα με όλες τις πιο ασυνήθιστες οικονομι-
κές συναλλαγές, όπως π.χ. παρατάσεις, μειώσεις ποσού, αυξήσεις ποσού, 
επιστροφές ποσού, ακυρώσεις υποτροφίας, … 

Στις Αναφορές, πατώντας Ακυρώ-
σεις – Αυξήσεις – Μειώσεις,  


