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2
2.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟΧΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι δυνητικά
δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι, για τη διαδικασία Μετεγγραφής.

2.2

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το παρόν σύστημα αφορά φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που δεν
έχουν εξαντλήσει τα προβλεπόμενα εξάμηνα του κύκλου σπουδών στο Tμήμα φοίτησης τους, έχουν
εισαχθεί σε αυτά σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β' 272) Υ.Α. και εφόσον συντρέχει μια τουλάχιστον από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο που φοιτά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
μετεγγραφής σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ημεδαπό ΑΕΙ.
β) Έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.

2.3

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ

Οι δικαιούχοι, προκειμένου να εισαχθούν στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή
της αίτησης μετεγγραφής, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το
συνθηματικό (password) των Ιδρυματικών τους λογαριασμών, μέσω των οποίων ταυτοποιούνται
στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ.
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο αιτών - υποψήφιος είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον
8ψήφιο κωδικό υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων, με τον οποίο συμμετείχε στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις τη χρονιά εισαγωγής στο Τμήμα φοίτησής του. Σε περίπτωση που δεν έχει στην κατοχή
του τον 8-ψηφιο κωδικό, οφείλει να τον αναζητήσει από τη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης, ή
σε περίπτωση που δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν από το Σχολείο αποφοίτησής του. Επισημαίνεται ότι
η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την
έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
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Προσοχή στην ασφαλή αποσύνδεσή σας από την υπηρεσία.

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία "Αποσύνδεση" από την εφαρμογή, μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών σας, αποτρέποντας τρίτους να αποκτήσουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες σας μετά την απομάκρυνσή σας από τον
υπολογιστή.
Αν δεν χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας υπολογιστή (πχ βρίσκεστε σε
Internet Cafe ή χρησιμοποιείτε ένα διαμοιραζόμενο υπολογιστή γραφείου ή
εργαστηρίου), για να μην καταγράφεται η δικτυακή σας δραστηριότητα,
χρησιμοποιήστε την λειτουργία "Περιήγησης InPrivate".
Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει περιήγηση
InPrivate, χρησιμοποιείστε την επιλογή εκκαθάρισης προσωπικών δεδομένων
(Clear Private Data) ή εναλλακτικά κλείστε όλα τα παράθυρα του
φυλλομετρητή σας.

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΚΕΥΜΑΤΩΝ

3

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι αιτούντες συνδέονται, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα,
που βρίσκεται στη διεύθυνση που ακολουθεί. Συνιστάται η χρήση σύγχρονου browser.

http://transfer.it.minedu.gov.gr
Πληροφορία

Η αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος παρουσιάζεται στο σχήμα το οποίο ακολουθεί:

Εικόνα 3-1: Αρχική Σελίδα
Ο Υποψήφιος Ειδικής κατηγορίας φοιτητής Κυπριακής καταγωγής μπορεί να αιτηθεί την εισαγωγή
του στο σύστημα με το πάτημα του συνδέσμου «Εδώ» , όπως φαίνεται και στο σχήμα που
ακολουθεί:
ΣΕΛΙΔΑ 5
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Εικόνα 3-2
ή του σχετικού κουμπιού
ακολουθεί:

, όπως φαίνεται και στο σχήμα που

Εικόνα 3-3: Είσοδος
Επίσης, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, ο Υποψήφιος μπορεί να γυρίσει στην αρχική
σελίδα, πατώντας το σύνδεσμό «Αρχική Σελίδα».

Εικόνα 3-4: Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
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Στο ίδιο μενού, ο Υποψήφιος μπορεί να διαβάσει διάφορες πληροφορίες στο σύνδεσμο «Χρήσιμα
Έγγραφα».

Εικόνα 3-5: Χρήσιμα Έγγραφα
Η αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος για τους φοιτητές Κυπριακής καταγωγής
παρουσιάζεται στο σχήμα το οποίο ακολουθεί:

Εικόνα 3-6: Αρχική Σελίδα φοιτητών Κυπριακής καταγωγής
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4.1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Με το πάτημα του κουμπιού
στην αρχική σελίδα, ο Υποψήφιος προωθείται
στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ) του GRNET, μέσω του οποίου καλείται να
επιλέξει το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί.

Εικόνα 4-1: GRNET επιλογή Σχολής Επιτυχίας
Δίνεται η δυνατότητα στον Υποψήφιο να αποθηκεύσει την επιλογή του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει
είτε μόνιμα είτε μέχρι να κλείσει ο browser όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην
περίπτωση που επιλέξετε «Μόνιμα» σε κάθε επόμενη σύνδεση θα είναι ήδη καταχωρημένη η
επιλογή σας και δε θα δίνεται η δυνατότητα διαφορετικής επιλογής Ιδρύματος στον ίδιο
φυλλομετρητή.

Εικόνα 4-2: Αποθήκευση GRNET επιλογή Σχολής Επιτυχίας
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Εν συνεχεία καλείται να εισάγει τα στοιχεία του (username, password) στην οθόνη εισόδου που του
παρέχει το σύστημα αυθεντικοποίησης της Σχολής του. Ενδεικτικό παράδειγμα φαίνεται στην
εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 4-3: Μηχανισμός ταυτοποίησης
Η παραπάνω οθόνη θα είναι διαφορετική ανάλογα με το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στο οποίο ανήκει ο
Υποψήφιος.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υποψήφιος δεν γνωρίζει τα στοιχεία
πιστοποίησής του στο GRNET ή δεν είναι γνώστης της παραπάνω
διαδικασίας, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Σχολή του.
Πληροφορία

4.2

ΦΟΡΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στο πρώτο βήμα της εφαρμογής, και μετά την επιτυχημένη εισαγωγή του Υποψηφίου στο σύστημα,
εμφανίζεται η φόρμα με τα Προσωπικά Στοιχεία του Υποψηφίου όπως είναι καταγεγραμμένα στα
Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος που φοιτά, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί:

Εικόνα 4-4: Φόρμα Προσωπικών Στοιχείων
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Στη φόρμα αυτή ο Υποψήφιος καλείται να ελέγξει πως τα στοιχεία που προβάλλονται από το
Μητρώο του Τμήματος Φοίτησης και αφορούν το πρόσωπό του.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στη φόρμα δεν είναι ορθά, θα
πρέπει να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Τμήματος ώστε να γίνουν οι απαραίτητες
διορθώσεις.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υποψήφιος εισερχόμενος στο σύστημα διαπιστώσει ότι υπάρχουν
ελλιπή στοιχεία στη φόρμα που αφορά τα προσωπικά του στοιχεία, το σύστημα θα τον ενημερώσει
με σχετικό μήνυμα λάθους. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη
Γραμματεία του Τμήματος ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
Ένα τέτοιο μήνυμα λάθους για την περίπτωση ενδεικτικού υποψηφίου του οποίου το έτος γέννησης
δεν είναι συμπληρωμένο και λείπει από το σύστημα, παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 4-5: Μηχανισμός ταυτοποίησης
Εάν τέλος κατά τον έλεγχο των στοιχείων ο Υποψήφιος διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που
αναγράφονται στη φόρμα είναι ορθά, προχωρά στο επόμενο βήμα με τα πάτημα του κουμπιού

4.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο δεύτερο βήμα ο Υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία επικοινωνίας,
ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί, να είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί του, καθώς και τον 8-ψηφιο
κωδικό Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφόσον δεν είναι ήδη συμπληρωμένος.
Στα στοιχεία αυτά είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email), τον ΑΔ Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και τον 8-ψηφιο
Κωδικό Εξετάσεων στα αντίστοιχα πεδία.
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Εικόνα 4-6: Λοιπά Στοιχεία Υποψηφίου
Με την συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας, ο Υποψήφιος προχωρά στο επόμενο βήμα
πατώντας το κουμπί

4.4

ή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη πατώντας το κουμπί

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Στο τρίτο βήμα της διαδικασίας υποβολής αίτησης, ο Υποψήφιος καλείται να επιλέξει μία από τις
κατηγορίες Μετεγγραφής, όπως αυτές φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί.
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Εικόνα 4-7: Κατηγορία Μετεγγραφής

Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, εάν ο Υποψήφιος αφήσει το ποντίκι πάνω από την
περιγραφή της κατηγορίας, θα εμφανιστεί πλαίσιο κειμένου, με περαιτέρω ερμηνεία της
κατηγορίας, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί.
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Εικόνα 4-8: Επεξηγήσεις
Με την επιλογή της κατηγορίας μετεγγραφής, ο Υποψήφιος προχωρά στο επόμενο βήμα πατώντας
το κουμπί

ή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη πατώντας το κουμπί
.

4.5

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Υποψήφιοι με αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο , που φοιτά κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης μετεγγραφής σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ημεδαπό ΑΕΙ-ΑΕΑ
Εάν ο Υποψήφιος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, στο παρόν βήμα της διαδικασίας καλείται να
επιλέξει την περιφέρεια σπουδών γονέα/αδελφού/συζύγου/τέκνου όπως φαίνεται και στην εικόνα
που ακολουθεί.

Εικόνα 4-9: Επιλογή περιφέρειας φοίτησης
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Με την επιλογή της περιφέρειας, ο Υποψήφιος προχωρά στο επόμενο βήμα πατώντας το κουμπί
ή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη πατώντας το κουμπί

Υποψήφιοι με αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα
τελευταία 5 έτη
Εάν ο Υποψήφιος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, στο παρόν βήμα της διαδικασίας καλείται να
επιλέξει την Περιφέρεια κατοικίας του αδελφού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, όπως φαίνεται και
στην εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 4-10: Επιλογή περιφέρειας μόνιμης κατοικίας

Με την επιλογή της περιφέρειας, ο Υποψήφιος προχωρά στο επόμενο βήμα πατώντας το κουμπί
ή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη πατώντας το κουμπί
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4.6

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Στο βήμα αυτό, το Πληροφοριακό Σύστημα, με βάσει την δηλωθείσα κατηγορία αλλά και την
επιλογή της περιφέρειας του προηγούμενου βήματος ανάλογα με την κατηγορία του, προτείνει
στον Υποψήφιο την σχολή ή τμήμα που είναι αντίστοιχη της Σχολής / Τμήματος επιτυχίας του,
όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 4-11: Αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα
Σε περίπτωση κατά την οποία στην επιλεγμένη Περιφέρεια δεν ανήκει μια αλλά περισσότερες από
μία Σχολές ή Τμήματα αντίστοιχα της Σχολής / Τμήματος Παρούσης Φοίτησης του υποψηφίου, τότε,
εμφανίζονται στον Υποψήφιο το σύνολο των αντιστοίχων Σχολών / Τμημάτων και ο Υποψήφιους
είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μία.
Με την επιλογή του Υποψηφίου, η διαδικασία προχωρά στο επόμενο βήμα πατώντας κουμπί
ή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη πατώντας το κουμπί

4.7

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο βήμα αυτό, το Πληροφοριακό Σύστημα, με βάση την επιλεγμένη κατηγορία, παρουσιάζει στον
Υποψήφιο το σύνολο των δικαιολογητικών τα οποία απαιτούνται προς απόδειξη της ορθότητας των
όσων αναφέρει στην αίτησή του. Τα δικαιολογητικά αυτά, θα παραδοθούν από τον Υποψήφιο στη
Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο επιθυμεί να κάνει την μετεγγραφή του.
Ενδεικτικό παράδειγμα παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 4-12: Δικαιολογητικά

ΣΕΛΙΔΑ 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο Υποψήφιος προχωρά στο επόμενο βήμα πατώντας το κουμπί

ή επιστρέφει στην

προηγούμενη οθόνη πατώντας το κουμπί

4.8

ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Στο βήμα αυτό ο Υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να δει μία σύνοψη των επιλογών που έχει κάνει σε
όλα τα προηγούμενα βήματα, ώστε να πιστοποιήσει εάν τα στοιχεία που κατατίθενται στην αίτηση
είναι ορθά, πριν προχωρήσει στην τελική υποβολή της αίτησης, όπως φαίνεται στην εικόνα που
ακολουθεί:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εικόνα 4-13: Ενδεικτικό παράδειγμα σύνοψης
ΣΕΛΙΔΑ 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΚΕΥΜΑΤΩΝ

4.9

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ – ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέχρι το βήμα αυτό ο Υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει το σύνολο των επιλογών του
βγαίνοντας από το σύστημα με τη χρήση του συνδέσμου «Αποσύνδεση» όπως φαίνεται στην
εικόνα που ακολουθεί, είτε να επιστρέψει σε προγενέστερα βήματα του συστήματος για να προβεί
σε διορθωτικές κινήσεις, πατώντας το κουμπί

Εικόνα 4-14: Αποσύνδεση από το Σύστημα και ακύρωση επιλογών

4.10

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Με την επιλογή του κουμπιού
ο Υποψήφιος μπορεί να προβεί σε προσωρινή
αποθήκευση των επιλογών του στο σύστημα. Στη περίπτωση αυτή, εμφανίζεται εκτύπωση στην
οθόνη του, την οποία και μπορεί να τυπώσει ή να αποθηκεύσει, ώστε να ελέγξει εάν τα στοιχεία τα
οποία έχει εισάγει στο σύστημα είναι ορθά.
Η επιλογή προσωρινής αποθήκευσης δεν αρκεί για την υποβολή της αίτησης.
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να προβεί σε Οριστική Υποβολή της αίτησης του για
να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Προσοχή!

Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης, τα στοιχεία της αίτησης αποθηκεύονται στη Βάση
Δεδομένων, αλλά η αίτησή του δεν έχει υποβληθεί οριστικά και παραμένει σε εκκρεμότητα για
ενδεχόμενες διορθώσεις.
Επιπροσθέτως, ο Υποψήφιος λαμβάνει μία εκτύπωση με τα στοιχεία της προσωρινής αίτησής του
όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί και ο Υποψήφιος πρέπει να εισέλθει στο σύστημα ξανά
για την οριστικοποίηση της αίτησής του.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εικόνα 4-15: Εκτύπωση μη οριστικοποιημένης αίτησης
Ο Υποψήφιος μπορεί να τυπώσει ή να αποθηκεύσει την ηλεκτρονική του προσωρινή αίτηση ώστε
να προβεί σε ελέγχους ορθότητας των στοιχείων της.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΚΕΥΜΑΤΩΝ

4.11

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Τελικό βήμα υποβολής της αίτησης είναι η οριστικοποίηση των επιλογών του Υποψήφιος. Αυτό
γίνεται με το πάτημα του κουμπιού
κεφάλαιο 4.8).

από την φόρμα σύνοψης (βλέπε

Μετά την Οριστική Υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δεν μπορεί να
προβεί σε περαιτέρω αλλαγές της αίτησης αυτής.

Προσοχή!

Καθώς η Οριστική Υποβολή της αίτησης είναι το τελευταίο βήμα στην όλη διαδικασία, με το πέρας
του οποίου ο Υποψήφιος δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω αλλαγές, αναδύεται σχετικό
ενημερωτικό παράθυρο, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Εικόνα 4-16: Επιβεβαίωση Οριστικής Υποβολής
Εάν ο Υποψήφιος δεν είναι έτοιμος να οριστικοποιήσει την αίτησή του, μπορεί να πατήσει το
κουμπί
Εάν ο Υποψήφιος είναι σίγουρος για τις επιλογές του, μπορεί να προχωρήσει στην Οριστική
Υποβολή της αίτησης, με το πάτημα του κουμπιού
Με το πάτημα του κουμπιού
στη προηγούμενη οθόνη, το σύστημα προχωρά
στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει στην οθόνη του ηλεκτρονική
εκτύπωση των επιλογών του, την οποία πρέπει είτε να αποθηκεύσει ηλεκτρονικά (σε μορφή .pdf),
είτε να τυπώσει ώστε να την έχει σε έντυπη μορφή, καθώς θα την χρειαστεί κατά την εγγραφή του
στη νέα του Σχολή.
Κάθε αίτηση έχει συγκεκριμένο Αριθμό Πρωτοκόλλου! Χωρίς αριθμός
πρωτοκόλλου η αίτηση δεν είναι έγκυρη.

Προσοχή!

Αντίγραφο της αίτησης θα πρέπει να προσκομισθεί από τον επιτυχόντα στο
τμήμα υποδοχής και ως εκ τούτου θα πρέπει να φροντίσει για την
αποθήκευση της αίτησης και την εκτύπωσή της σε ικανό αριθμό αντιτύπων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτοκόλλου 2/9-10-2018

Εικόνα 4-17: Τελική Εκτύπωση

4.12

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υποψήφιος έχει ήδη υποβάλει οριστικά την αίτησή του, με την
επανάληψη εισαγωγής του στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα εμφανίζεται η τελική εκτύπωση στην
οθόνη του για εκτύπωση ή αποθήκευση.
Κατά συνέπεια, ακόμη και στη περίπτωση κατά την οποία ο Υποψήφιος απωλέσει την τελική του
εκτύπωση, μπορεί για το διάστημα που θα είναι ενεργό το Σύστημα, να προβεί σε επανέκδοση της.
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