Φξιςηςέπ
1.Σε πεοίπςωρη απώλειαπ ςξσ ποξρωπικξύ κωδικξύ PIN, πωπ μπξοεί μα γίμει η
αμάκςηρή ςξσ;
Ο τξιςηςήπ έυει ςη δσμαςόςηςα μα επιλένει επαμαπξρςξλή ςξσ κωδικξύ PIN από ςξ ΚΠΣ.
2.Σε πεοίπςωρη πξσ έμαπ τξιςηςήπ δε διαθέςει κιμηςό ςηλέτωμξ, πωπ μπξοεί μα
παοαλάβει ςξμ ποξρωπικό κωδικό PIN;
Καςά ςημ επιλξγή ςωμ Σσγγοαμμάςωμ σπάουει επιλξγή ξ κωδικόπ PIN μα απξρςαλλεί και
μέρω e-mail.
3.Σςξ Εύδξνξπ θα ρσμμεςέυξσμ και ξι μεξειραυθέμςεπ τξιςηςέπ;
Ναι. Μεςά ςημ εγγοατή ςξσπ θα ποέπει μα λάβξσμ κωδικξύπ πιρςξπξίηρηπ (username,
password) από ςξ ξικείξ ίδοσμα.
4.Με πξιξσπ κωδικξύπ μπξοξύμ ξι τξιςηςέπ μα ειρέλθξσμ ρςξ ρύρςημα;
Οι τξιςηςέπ μπξοξύμ μα πιρςξπξιηθξύμ ρςξ ΚΠΣ και μα επιλένξσμ Σσγγοάμμαςα με ςξσπ
κωδικξύπ (username, password) πξσ έυξσμ λάβει από ςξ ξικείξ ίδοσμα.
5.Εάμ αλλάνει γμώμη ξ τξιςηςήπ για ςξ Σύγγοαμμα πξσ έυει δηλώρει μπξοεί μα αλλάνει
ςη δήλωρή ςξσ;
Ετ' όρξμ δεμ έυει γίμει παοαλαβή Σσγγοάμμαςξπ για έμα μάθημα, ξ τξιςηςήπ διαςηοεί ςξ
δικαίωμα μα αλλάνει ςημ επιλξγή ςξσ και ρςξ "Εύδξνξπ".
6.Πόρα βιβλία μπξοεί μα δηλώρει ρςξ ρύρςημα και μα παοαλάβει έμαπ τξιςηςήπ για ςξ
ςοέυξμ ενάμημξ;
Ο αοιθμόπ ςωμ Σσγγοαμμάςωμ πξσ μπξοεί μα παοαλάβει έμαπ τξιςηςήπ κάθε ενάμημξ
καθξοίζεςαι από ςη ρυξλή ςξσ.
7.Σε πεοίπςωρη πξσ έμαπ τξιςηςήπ δεμ παοαλάβει ςξ ρύγγοαμμα για έμα μάθημα πξσ
δήλωρε, υάμει ςξ δικαίωμα μα επιλένει ρύγγοαμμα για ςξ μάθημα ρε άλλξ ακαδημαϊκό
έςξπ;
Ετ' όρξμ έμα Σύγγοαμμα δεμ έυει παοαλητθεί, ξ τξιςηςήπ διαςηοεί ςξ δικαίωμα επιλξγήπ
Σσγγοάμμαςξπ ρςξ μέλλξμ, ετόρξμ βεβαίωπ ενακξλξσθεί μα ξτείλει ςξ αμςίρςξιυξ μάθημα.
8.Τί ρσμβαίμει εάμ έμαπ εκδόςηπ δεμ έυει ρημείξ παοάδξρηπ ρσγγοαμμάςωμ ρςημ πόλη
όπξσ ρπξσδάζω;
Σςημ πεοίπςωρη ασςή ςξ Σύγγοαμμα θα παοαδίδεςαι σπξυοεωςικά μέρω σπηοερίαπ
ςαυσμεςατξοάπ, ρςημ πόλη ςξσ τξιςηςή και ρε ρημείξ παοξσρίαπ ςηπ εςαιοείαπ
ςαυσμεςατξοάπ, πξσ θα επιλέγεςαι από ςξμ ίδιξ. Σε πεοίπςωρη πξσ ξ τξιςηςήπ αμελήρει μα
παοαλάβει ςξ Σύγγοαμμα ασςό, υάμει ςξ δικαίωμα για ςξ ρσγκεκοιμέμξ Σύγγοαμμα.

