Παράδειγμα 1
Καθηγητής θα πήγαινε στην Γερμανία για διδασκαλία ή επιμόρφωση για 2 εβδομάδες, ακυρώνεται η αναχώρησή
του, έχει πάρει όμως το 80% των χρημάτων και έχει βγάλει και εισιτήριο.
Το ίδρυμα αποφασίζει να του πληρώσει μόνο το ακριβές ποσό του εισιτηρίου.
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).

Έστω ότι ο καθηγητής θα πήγαινε για 14 ημέρες (12 διδασκαλίας και 2 μετακινήσεις)

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

Όμως λόγω κορωνοϊού δεν έφυγε, οπότε στις Οικονομικές κινήσεις -> κάνουμε Τροποποίηση και βάζουμε ημέρες
δραστηριότητας: 1, μετακίνησης: 0 και επειδή θα πληρωθεί το ακριβές ποσό του εισιτηρίου που έδωσε, π.χ. €315,
βάζουμε στο κουτάκι χωρίς Επιδότηση Εισιτηρίου: Ν και ΟΚ.

Οπότε τώρα μπορούμε να αλλάξουμε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, να βάλουμε δηλ. την ίδια ημερομηνία και
στα 2 για να φαίνεται 1 ημέρα δραστηριότητας.

Άρα στις Οικονομικές κινήσεις βλέπουμε ότι πρέπει να πάρει ο καθηγητής €144.

Το ίδρυμα όμως είχε αποφασίσει να του δώσει το πραγματικό ποσό του εισιτηρίου που ξόδεψε, έστω €315, δηλαδή
€171 ακόμα. Άρα κάνουμε Οικονομικές κινήσεις -> Τροποποίηση -> Προσαύξηση/Μείωση Ποσού και ΟΚ.

Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι θα πάρει τα €315, αλλά πρέπει να μας επιστρέψει € 1.517,80.

Μόλις τα επιστρέψει, ενημερώνουμε το πρόγραμμα με την επιστροφή χρημάτων.
Αν όμως ο καθηγητής δεν είχε πάρει καθόλου χρήματα οπότε δεν είχαν γίνει καθόλου οικονομικές κινήσεις,
μπορούμε να αλλάξουμε από την καρτέλα του πρώτα τις ημέρες δραστηριότητας σε 1, τις ημέρες μετακίνησης σε 0
και να βάλουμε την ίδια ημερομηνία έναρξης και λήξης.

Κάνουμε αποθήκευση και Οικονομικές κινήσεις -> Αρχική Πίστωση και βγαίνει ότι πρέπει να πάρει €144 που είναι το
ποσό που δικαιούται ο καθηγητής για 1 ημέρα.
Όμως το ίδρυμα αποφάσισε να του δώσει €315, οπότε Οικονομικές κινήσεις -> Τροποποίηση και βάζουμε στην
προσαύξηση ποσού τα €171 που πρέπει ακόμα να πάρει και ΟΚ. Οπότε βγαίνει ότι θα πάρει €199,80 που θα του τα
δώσουμε με πληρωμή.

Παράδειγμα 2 - Καθηγητής θα πήγαινε για διδασκαλία ή επιμόρφωση στην Φινλανδία για 1 εβδομάδα, τελικά
όμως μένει 3 ημέρες και γυρίζει, αλλά το ίδρυμα αποφασίζει να του δώσει τα χρήματα όλης της διάρκειας (1
εβδομάδα) και το εισιτήριο.
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).
Για τον καθηγητή είχε γίνει Αρχική Πίστωση και Πληρωμή του 80% αφού είχε φύγει.

Όμως τελικά έμεινε 3 ημέρες + 2 για μετακίνηση, οπότε κάνουμε Οικονομικές κινήσεις -> Τροποποίηση

και μετά στις Οικονομικές κινήσεις βλέπουμε ότι θα πάρει € 1.170.

Όμως το ίδρυμα έχει αποφασίσει ότι θα του δώσει όλα τα χρήματα που αρχικά δικαιούτο (αρχική διάρκεια διαμονής +
κόστος μετακίνησης) δηλ: € 1.494. Άρα πρέπει ακόμα να του δώσουμε € 1.494 - € 1.170 = € 324, το οποίο θα γίνει
από Οικονομικές κινήσεις -> Τροποποίηση και Προσαύξηση ποσού.

Μένει λοιπόν να δώσουμε εντολή για πληρωμή € 298,80, οπότε τελικά ο καθηγητής θα έχει πάρει € 1.494.

Παράδειγμα 3
Ο καθηγητής θα πήγαινε για διδασκαλία ή επιμόρφωση σε ίδρυμα της Ιταλίας για 4 ημέρες (+ 2 μετακίνηση), δεν
έχει πάρει χρήματα, δεν πηγαίνει καθόλου αλλά κάνει τα μαθήματα διαδικτυακά, δεν είχε βγάλει εισιτήριο και το
ίδρυμα αποφασίζει ότι θα πληρωθεί τις 4 ημέρες μαθημάτων (όχι το εισιτήριο).
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).

Ο καθηγητής θα έπαιρνε για τις 4 + 2 ημέρες, € 1.139. Όμως το ίδρυμα αποφάσισε ότι αφού δεν πήγε καθόλου να
μην του πληρώσει τα € 275 του εισιτηρίου και τις 2 ημέρες των μετακινήσεων και να πάρει € 576 (€144 που είναι το
ποσό ημερήσιας επιχορήγησης για την Ιταλία x 4 ημέρες).

Οπότε στην κύρια φόρμα στο κουτάκι Χωρίς Επιδότηση Εισιτηρίου βάζουμε Ν, στις ημέρες μετακίνησης βάζουμε 0
και πλέον υπολογίζουμε Αρχική πίστωση και πληρωμές για τα € 576 που πραγματικά θα πάρει ο καθηγητής.

Αν όμως ο καθηγητής είχε ήδη πάρει την Α’ δόση, τα € 911,20.

Κάνουμε Οικονομικές κινήσεις -> Τροποποίηση και βάζουμε 0 στις ημέρες μετακίνησης και στο κουτάκι Χωρίς
Επιδότηση Εισιτηρίου βάζουμε Ν, οπότε

φαίνεται ότι πρέπει να πάρει € 576, άρα ο καθηγητής πρέπει να μας επιστρέψει € 335,20.

Παράδειγμα 4 - Καθηγητής θα πήγαινε για διδασκαλία ή επιμόρφωση 1 εβδομάδα στην Γαλλία, το ακυρώνει, δεν
πηγαίνει στο ίδρυμα και δεν έχει πληρώσει εισιτήριο (πρέπει να δηλωθεί zero grant αφού δεν πήρε καθόλου
χρήματα, αλλά δηλώνεται σαν κινητικότητα 1 ημέρας).
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).

Παράδειγμα 5 - Καθηγητής θα πήγαινε για διδασκαλία ή επιμόρφωση 1 εβδομάδα στην Γαλλία, εγκλωβίζεται και
τελικά μένει 12 ημέρες μέχρι να μπορέσει να γυρίσει. Έκανε κανονικά τα μαθήματα του αλλά γύρισε 5 ημέρες
αργότερα. Το ίδρυμα αποφασίζει να του δοθούν χρήματα και για τις 12 ημέρες.
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).

Ο καθηγητής έπρεπε να πάρει €1.283, αλλά επειδή έμεινε παραπάνω λόγω κορωνοϊού κάνουμε Οικονομικές κινήσεις
-> Τροποποίηση και Προσαύξηση ποσού και βάζουμε το ποσό που θα πάρει ο καθηγητής για 12 ημέρες, € 2.003 (για
την 1η εβδομάδα δικαιούται € 1.008 και για τις υπόλοιπες 5 ημέρες 5/7*1.008 = € 720 και € 275 για το εισιτήριο).

Δίνουμε εντολή πληρωμής για τα υπόλοιπα € 976,60.

