Φοιτητής που είναι ήδη στο ίδρυμα υποδοχής και διακόπτει την κινητικότητά του

Αρχικά πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την 4.19 version του λογισμικού ErasmusPlus! και
Προσοχή - στην καρτέλα του φοιτητή στα Λοιπά Στοιχεία, στις Σημειώσεις Χρήστη θέλουμε να φαίνεται η
σωστή αιτιολογία για τις κινήσεις μας αυτές (στην περίπτωση μας: Corona Virus) με την μορφή αυτή οπότε
μπορείτε να αντιγράψετε τα παρακάτω και να τα επικολλήσετε στις Σημειώσεις ακριβώς όπως τα βλέπετε (μαζί
με τα σύμβολα).
->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<->OVERALL COMMENTS: LIVING EXPENSES<-

Έστω ο φοιτητής θα έμενε αρχικά στο ίδρυμα υποδοχής για 5,3 μήνες

Έχει γίνει αρχική πίστωση και έχει πάρει και την Α’ δόση.

Αν γυρίσει πίσω στους 2 μήνες λόγω κορωνοϊού, το ίδρυμα προέλευσης δεν θα ζητήσει πίσω τα χρήματα που
έχει ήδη πάρει ο φοιτητής.
Από Οικονομικές κινήσεις -> Μείωση διάρκειας και Ποσού

Γράφουμε την ημερομηνία που γύρισε ο φοιτητής

και αυτόματα υπολογίζεται η μείωση ποσού.

Άρα φαίνεται στο Υπόλοιπο Πληρωμών ότι ο φοιτητής οφείλει στο ίδρυμα € 1.257,80 (ενώ δεν οφείλει χρήματα,
αφού δεν θα μειώσουμε το ποσό που είχε πάρει). Κάνουμε λοιπόν εικονική κίνηση επιστροφής χρημάτων

και πράγματι φαίνεται ότι ο φοιτητής έχει Υπόλοιπο 0.

Όμως εμείς σαν ίδρυμα δεν θέλουμε να πάρει € 1.159 αλλά € 2.416,80 που είναι το ποσό της Α’ δόσης του, οπότε
Οικονομικές Κινήσεις -> Αύξηση Ποσού -> Πίστωση -> Υπολογισμός

Στην Τελική συνολική Πίστωση γράφουμε το ποσό της Α’ δόσης του.

Και φαίνεται ότι πρέπει να πληρώσουμε ακόμα κάποια χρήματα στον φοιτητή.

Με Αύξηση Ποσού και πληρωμή (εικονική)

Φαίνεται πλέον ότι ο φοιτητής πληρώθηκε όλο το ποσό της Α΄δόσης.

Οπότε συνοψίζοντας, πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα
Οικονομικές κινήσεις ->
Μείωση διάρκειας και Ποσού

γράφουμε την ημερομηνία που γύρισε ο φοιτητής
και αυτόματα υπολογίζεται η μείωση του ποσού

Οικονομικές κινήσεις ->
Επιστροφή χρημάτων (εικονική)

για να φαίνεται ότι ο φοιτητής έχει Υπόλοιπο 0 (στο Υπόλοιπο Πληρωμών
φαινόταν ότι οφείλει κάποια χρήματα στο ίδρυμα - δεν οφείλει όμως αφού δεν
θα μειώσουμε το ποσό που είχε πάρει

Οικονομικές Κινήσεις ->
Αύξηση Ποσού ->
Πίστωση -> Υπολογισμός

για να πάρει ακριβώς το ποσό της Α’ δόσης του, όχι λιγότερα, στην Τελική
συνολική Πίστωση γράφουμε το ποσό αυτό και φαίνεται ότι πρέπει να
πληρώσουμε ακόμα κάποια χρήματα στον φοιτητή

Οικονομικές Κινήσεις ->
Αύξηση Ποσού ->
Πληρωμή (εικονική)

Τελικά ο φοιτητής πληρώθηκε ακριβώς όλο το ποσό της Α΄δόσης.

