
Καθηγητής θα πήγαινε για διδασκαλία ή επιμόρφωση για 5 ημέρες (+ 2 μετακίνηση), δεν έφυγε τελικά 
και σαν ίδρυμα αποφασίζουμε να του δώσουμε κάποιο ποσό, π.χ. € 275. 

Α’ Περίπτωση: 

Δεν είχε πάρει καθόλου χρήματα ο καθηγητής/το μέλος προσωπικού. 

Ακολουθούμε τα εξής βήματα: 

1) Εγκαθιστούμε πρώτα την 4.19 για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε.

Προσοχή – Πρώτα απ’όλα βάζουμε στις σημειώσεις χρήστη στα Λοιπά Στοιχεία του εξερχόμενου προσωπικού  

την αιτιολογία Corona Virus με την μορφή: 

->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<- 
->OVERALL COMMENTS: LIVING EXPENSES<- 

(το αντιγράφετε ακριβώς όπως το βλέπετε, μαζί με τα σύμβολα). 

2) Αν έχουμε κάνει Οικονομικές κινήσεις και κάποια πληρωμή, την ακυρώνουμε (τα ακυρώνουμε όλα γιατί
δεν έχει πάρει καθόλου χρήματα).

3) Στην κύρια φόρμα βάζουμε Ημέρες δραστηριότητας = 1 και μετακίνησης = 0.
4) Στην κύρια φόρμα στο κουτάκι Χωρίς επιδότηση Εισιτηρίου βάζουμε Ν.
5) Βάζουμε ίδια έναρξη και λήξη (π.χ. 8/3/2020).
6) Κάνουμε τώρα Αρχική Πίστωση (για 1 ημέρα) οπότε βγαίνει π.χ. € 144 για Ιταλία και Πληρωμή (εικονική)=

€ 115,20.
7) Από Οικονομικές κινήσεις -> Τροποποίηση -> προσαύξηση ποσού και βάζουμε € 131 (για να φτάσουμε

τα € 275 που θέλουμε να δώσουμε) και ΟΚ.
8) Τέλος κάνουμε εικονική πληρωμή, οπότε το μέλος προσωπικού πράγματι πήρε € 275.



Β’ Περίπτωση: Ο καθηγητής έχει πάρει Α’ δόση. 

Ακολουθούμε τα εξής βήματα: 

1) Εγκαθιστούμε πρώτα την 4.19 για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. 

Προσοχή – Πρώτα απ’όλα βάζουμε στις σημειώσεις χρήστη στα Λοιπά Στοιχεία του εξερχόμενου προσωπικού  

την αιτιολογία Corona Virus με την μορφή: 

 
->FORCE MAJEURE: CORONA VIRUS<- 
->OVERALL COMMENTS: LIVING EXPENSES<- 
 
(το αντιγράφετε ακριβώς όπως το βλέπετε, μαζί με τα σύμβολα). 

 

2) Αφού έχουν γίνει οικονομικές κινήσεις θα χρησιμοποιήσουμε την λειτουργία Τροποποίηση, οπότε  
Οικονομικές κινήσεις -> Τροποποίηση (βάζουμε Χωρίς Επιδότηση Εισιτηρίου = Ν, ημέρες δραστηριότητας 
= 1 και μετακίνησης = 0) και ΟΚ. 

3) Βάζουμε ίδια έναρξη και λήξη και Αποθήκευση. 
4) Οικονομικές κινήσεις -> Τροποποίηση και βάζουμε προσαύξηση ποσού (πάλι € 131 για να φτάσουμε στα 

€ 275). 
5) Μόλις γίνει από τον καθηγητή η επιστροφή χρημάτων που πρέπει, ενημερώνουμε το πρόγραμμα. 

 

 

 

 


