
Κινητικότητα φοιτητών που δεν έγινε λόγω Covid-19 ή λόγω άλλων θεμάτων που προέκυψαν, αλλά θέλουμε να 
την ανεβάσουμε στο ΜΤ. 

1) Αν οι φοιτητές ακύρωσαν την κινητικότητα τους λόγω Covid-19, στα Λοιπά Στοιχεία -> Σημειώσεις χρήστη, στις
Σημειώσεις βάζουμε  

->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<- 

στο κουτάκι Αιτία συντομότερης διάρκειας βάζουμε την λέξη ΑΛΛΟ

και στο κουτάκι Άνευ Υποτροφίας βάζουμε Ν  

Αν οι φοιτητές είχαν Αρχική Πίστωση και Α’ δόση, τότε στις 
Οικονομικές κινήσεις -> κάνουμε Μείωση διάρκειας και ποσού και εκεί βάζουμε ίδια ημερομηνία στην έναρξη και 
στην Λήξη  

Οπότε έτσι θα δοθούν στον φοιτητή €16 (που αντιστοιχούν σε 1 ημέρα κινητικότητας – ανάλογα με την χώρα που 
θα πήγαινε).  

Επειδή όμως ο φοιτητής δεν θα πάρει καθόλου χρήματα, Οικονομικές κινήσεις -> Μείωση ποσού 

Πατάτε Μείωση Ποσού, ναι στο μήνυμα και 

Κάνοντας κίνηση Επιστροφής Χρημάτων βλέπουμε ότι ο φοιτητής δεν πήρε καθόλου χρήματα, στο άνευ  
Υποτροφίας μπήκε αυτόματα το Ν, όμως έχει ανέβει στο ΜΤ. 



2) Αν όμως οι φοιτητές ακύρωσαν λόγω άλλων θεμάτων (όχι Covid-19),   

Τότε κάνουμε ότι και πριν (είτε είχαν πάρει Α’ δόση είτε όχι), αλλά γράφουμε την αιτιολογία ακύρωσης στην 
καρτέλα Προσωπικά στοιχεία -> Σχόλια. 

Τα σχόλια αυτά θα φανούν στο ΜΤ και στο σημείο που λέει Force Majeure και στα Overall Comments. 

 

Αυτά γίνονται γιατί παρόλο που δεν έγινε η κινητικότητα των φοιτητών, θα ανέβουν στο ΜΤ και το γραφείο 
Erasmus θα πάρει χρήματα.  

 

======================================================================================== 

 

Κινητικότητα Staff που δεν έγινε λόγω του Covid-19 ή λόγω άλλων θεμάτων που προέκυψαν, αλλά θέλουμε να 
την ανεβάσουμε στο ΜΤ. 

Αν οι καθηγητές ακύρωσαν την κινητικότητα τους λόγω Covid-19, στα Λοιπά Στοιχεία -> Σημειώσεις χρήστη, στις 
Σημειώσεις βάζουμε  

->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<- 

Αλλιώς στα Σχόλια βάζουμε π.χ.Illness, ή τον λόγο που δεν πραγματοποιήθηκε η κινητικότητα. 

 

Περίπτωση που δεν υπάρχουν κινήσεις πληρωμής για το μέλος προσωπικού : 

o Ακυρώνουμε την αρχική πίστωση αν υπάρχει 

o Στην καρτέλα του μέλους προσωπικού δηλώνουμε τα εξής: 

o Χωρίς Επιχορήγηση : Ν 

o Χωρίς Επιδότηση Εισιτηρίου: Ν 

o Διαγράφουμε την τιμή που είχαμε συμπληρώσει στις ημέρες: (Δραστηριότητες + Μετακινήσεις) 

o Βάζουμε ίδια ημερομηνία έναρξης και λήξης. 

o Στις ημέρες συμπληρώνουμε: 1 ημέρα δραστηριότητας και 0 ημέρες μετακινήσεων: 

 

o Αν πρόκειται για κινητικότητα διδασκαλίας, βάζουμε 0 στις ώρες διδασκαλίας. 

o Στο πεδίο Σχόλια συμπληρώνουμε το λόγο που δεν πραγματοποιήθηκε η κινητικότητα. 

o Αποθηκεύουμε τις αλλαγές 

 

 

 

 



Περίπτωση που υπάρχουν κινήσεις πληρωμής για το μέλος προσωπικού: 

 

o Επιλέγουμε: Οικον. Κινήσεις (ατομικές) -> Τροποποίηση -> Υπολογισμός 

o Στη φόρμα που ανοίγει, συμπληρώνουμε: Μετακινήσεις: 0, Χωρίς Επιχορήγηση : Ν , Χωρίς 
Επιδότηση Εισιτηρίου: Ν 

 

o Στην ίδια φόρμα συμπληρώνουμε: Δραστηριότητες: 1 και πατάμε ΟΚ 

 

o Στη συνέχεια , στην καρτέλα του μέλους προσωπικού βάζουμε ίδια ημερομηνία έναρξης και λήξης. 

 

o Αν πρόκειται για κινητικότητα διδασκαλίας, βάζουμε 0 στις ώρες διδασκαλίας. 

o Στο πεδίο Σχόλια συμπληρώνουμε το λόγο που δεν πραγματοποιήθηκε η κινητικότητα. 

o Αποθηκεύουμε τις αλλαγές 

 

 

 


