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Ανακοίνωση – Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών 

 

   Το Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών θα διανεμηθεί φέτος στους τελειόφοιτους, ηλεκτρονικά, την 

Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 08:00 το πρωί, ώρα κατά την οποία οι τελειόφοιτοι θα το βρουν διαθέσιμο 

στο προφίλ τους στο https://students.auth.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοσή του 

είναι η ηλεκτρονική αίτησή του από πλευράς των τελειοφοίτων από σήμερα μέχρι 

την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 23:59. 

   Οι τελειόφοιτοι, για να αιτηθείτε ηλεκτρονικά το Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών θα πρέπει να 

ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://students.auth.gr και εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού για να συνδεθείτε. 

2. Επιλέξτε από το μενού «Εξυπηρέτηση» την επιλογή «Αιτήσεις». 

3. Στη νέα σελίδα όπου οδηγείστε, πατήστε στο πράσινο πλήκτρο «Νέα Αίτηση». 

4. Εμφανίζεται έτσι το παράθυρο «Νέα αίτηση προς τη γραμματεία» το οποίο περιέχει στην κατηγορία 

«Πιστοποιητικά», λίστα με τα διαθέσιμα πιστοποιητικά που μπορείτε να αιτηθείτε. Εκεί εντοπίστε το 

«Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών» και πατήστε στο πλήκτρο «Επιλογή» στα δεξιά του. 

5. Μετά από αυτό, θα το βλέπετε πλέον στις «Αιτήσεις», σε κατάσταση εκκρεμότητας έως ότου 

ικανοποιηθεί, στις 5 Αυγούστου 2020. 

6. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 08:00 το πρωί, η κατάστασή του θα αλλάξει και θα γίνει διαθέσιμο 

για λήψη. 

 

   Για όσους αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα με την ηλεκτρονική λήψη του πιστοποιητικού, θα 

υπάρχει το αντίστοιχο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία και θα μπορείτε να το παραλάβετε την Τετάρτη 

5 Αυγούστου και ώρες 08:00 μέχρι 15:00. 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

                              

 

Γραμματεία 
 
 
 
 
Πληροφορίες:  Δημήτριος Νεράντζης 
Τηλέφωνο :  2310 999 227 
Αριθμός Τηλεομοιότυπου:  2310 999 293 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@med.auth.gr 
Κτίριο : Διοίκησης Ιατρικής (έναντι ΑΧΕΠΑ) 

 

Θεσσαλονίκη,    23 / 7 / 2020 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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