
Ρύθμισε από σήμερα σε ποια διεύθυνση
θέλεις να λαμβάνεις στο εξής 
τα μηνύματα που αποστέλλονται 
στο πανεπιστημιακό σου email.
Για να το κάνεις αυτό επισκέψου την ιστοσελίδα
https://accounts.auth.gr

Ταυτόχρονα, φρόντισε να πάρεις αντίγραφο των μηνυμάτων 
της πανεπιστημιακής σου θυρίδας όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα
https://it.auth.gr/downloademails.

Έξι μήνες μετά την αποφοίτηση σου,
θα σε ενημερώσουμε με email πώς

θα διατηρήσεις λογαριασμό αποφοίτου.

 Τα μηνύματα που αποστέλλονται στο πανεπιστημιακό σου
email θα τα λαμβάνεις στη διεύθυνση που μας έχεις δηλώσει

στο  προηγούμενο βήμα ενώ θα κλείσει η πανεπιστημιακή σου θυρίδα.

Διατηρώντας λογαριασμό αποφοίτου 
εγγράψου στην πύλη αποφοίτων για να 

έχεις πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 
Η ιστοσελίδα της πύλης αποφοίτων είναι

https://alumni-services.auth.gr

Ταυτόχρονα, μπορείς να εγγραφείς στη ΔΑΣΤΑ
για υποστήριξη στην εύρεση εργασίας.
Επισκέψου την ιστοσελίδα
https://dasta.auth.gr

https://it.auth.gr | 2310 999000 | support@auth.gr | facebook: itauth
Η εξυπηρέτηση χρηστών λειτουργεί στον προθάλαμο του αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Ωράριο εξυπηρέτησης 8:15- 15:00

O ιδρυματικός σου λογαριασμός
σε 6 μήνες μετατρέπεται σε
λογαριασμό αποφοίτου.

https://it.auth.gr/alumniWeb
Με το email και τα μηνύματά μου 
τι θα γίνει;

Μόλις αποφοίτησες

Υπηρεσίες Αποφοίτων

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

Μέσα από την υπηρεσία sis.auth.gr μπορείς  
ανά πάσα στιγμή να αιτηθείς  και να παραλάβεις 
πιστοποιητικά (π.χ. σπουδών) ηλεκτρονικά.

Kάθε
3 χρόνια

θα χρειάζεται
να ανανεώνεις  
το λογαριασμό

αποφοίτου

it.auth.gr |
2310 999000 |

support@auth.gr |
2310 999100 |

itauth |

Η εξυπηρέτηση χρηστών λειτουργεί στον προθάλαμο του αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Ωράριο εξυπηρέτησης 8:15- 15:00

Διατήρησε τον
ιδρυματικό σου

λογαριασμό

Με το email τι
θα γίνει;

Ρύθμισε από σήμερα προώθηση του
πανεπιστημιακού σου email σε κάποια άλλη 
προσωπική διεύθυνση email που διαβάζεις συχνά.
Για να το κάνεις αυτό επισκέψου την ιστοσελίδα
https://accounts.auth.gr

Έξι μήνες μετά την αποφοίτηση σου,
θα λήξει ο λογαριασμός σου και θα μπορείς να

τον ανανεώσεις ως απόφοιτος/η. 
Μετά την ανανέωση το γραμματοκιβώτιο σου

απενεργοποιείται. Τα μηνύματα που αποστέλλονται
στο πανεπιστημιακό σου email τα

λαμβάνεις στην προσωπική σου διεύθυνση.

Στο εξής ο 
λογαριασμός σου

χρειάζεται
ανανέωση κάθε

3 χρόνια

Ανανεώνοντας το λογαριασμό σου μπορείς 
να εγγραφείς στην πύλη αποφοίτων για να 
έχεις πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  
Η ιστοσελίδα της πύλης αποφοίτων είναι
https://alumni-services.auth.gr

Διατηρώντας το λογαριασμό σου
μπορείς να εγγραφείς στη ΔΑΣΤΑ για υποστήριξη 
στην εύρεση εργασίας. Επισκέψου την ιστοσελίδα

https://dasta.auth.gr  

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

Μόλις αποφοίτησες


