Μείωση ποσού υποτροφίας λόγω ακαδημαϊκής απόδοσης

1. Η μείωση του ποσού της υποτροφίας λόγω ακαδημαϊκής απόδοσης δεν πραγματοποιείται πλέον
μέσω κίνησης μείωσης ποσού. Αν έχετε προχωρήσει στην συγκεκριμένη κίνηση, ακυρώστε την από
το σχετικό μενού.
2. Σημειώστε την ημερομηνία επιστροφής του φοιτητή από το πεδίο Λήξη στην καρτέλα του.
3. Υπολογίστε τον αριθμό των ημερών για τις οποίες θα πληρωθεί ο φοιτητής ως εξής:
Διαιρέστε το ποσό που θα πληρωθεί τελικά ο φοιτητής με τη μηνιαία αποζημίωση που αντιστοιχεί
στη χώρα και πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα με 30. Έτσι για παράδειγμα αν το ποσό που θα
λάβει ο φοιτητής μετά την μείωση λόγω ακαδημαϊκής απόδοσης είναι 1.373,60 ευρώ και η
μηνιαία αποζημίωση είναι 500 ευρώ, τότε οι ημέρες επιχορήγησης είναι: 1.373,60/500 * 30 =
82,4 ημέρες. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι δεκαδικός αριθμός λαμβάνουμε τον επόμενο
ακέραιο, δηλαδή 83. (Προσοχή: Στη μηνιαία αποζημίωση λάβετε υπόψη την περίπτωση που ο
φοιτητής είναι οικονομικά αδύνατος)
4. Εφόσον ο φοιτητής δεν έχει αρχικές δωρεάν ημέρες (*), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
5. Από το μενού Οικ. Κινήσεις (Ατομικές): Μείωση διάρκειας και ποσού αλλάξτε την ημερομηνία
επιστροφής ώστε οι ημέρες μετακίνησης που προκύπτουν να είναι ίσες με τις ημέρες που
υπολογίσατε στο βήμα 3.
6. Από το μενού Οικ. Κινήσεις (Ατομικές): Αναπροσαρμογές : Αύξηση διάρκειας χωρίς ποσό αλλάξτε
την ημερομηνία επιστροφής ώστε να αντιστοιχεί στην πραγματική ημερομηνία επιστροφής του
φοιτητή.
7. Μετά τις συγκεκριμένες κινήσεις ενδέχεται να υπάρχει ένα υπόλοιπο της τάξης των 10 ευρώ για
τον φοιτητή, το οποίο θα πληρωθεί μέσω της Β Δόσης. Το συγκεκριμένο υπόλοιπο θα εμφανισθεί
στην περίπτωση που το ποσό που θα λάβει ο φοιτητής δεν διαιρείται ακριβώς με την ημερήσια
αποζημίωση για τη χώρα.
(*) Αν ο φοιτητής έχει αρχικές δωρεάν μέρες τότε ακολουθούμε τα εξής βήματα:
1. Υπολογίζουμε της ημέρες επιχορήγησης για τον φοιτητή (όπως περιγράφεται στο βήμα 3 της
προηγούμενης περιγραφής)

2. Υπολογίζουμε τις δωρεάν μέρες αφαιρώντας από τις συνολικές ημέρες μετακίνησης τις ημέρες
επιχορήγησης που υπολογίσαμε στο βήμα 1.
3. Από το μενού Οικ. Κινήσεις (Ατομικές): Αναπροσαρμογές : Μεταβολή αρχικών δωρεάν ημερών
συμπληρώνουμε της δωρεάν ημέρες που υπολογίσαμε στο βήμα 2.

