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Ανακοίνωση για την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για το ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία 
και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 
Σύμφωνα με τις οδηγίες για τη λειτουργία των Γραμματειών του ΑΠΘ, λόγω ανωτέρας βίας, η 
Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας εξακολουθεί να λειτουργεί και να 
εξυπηρετεί το κοινό εξ αποστάσεως. Στο πλαίσιο αυτό δέχεται και παραλαμβάνει αιτήσεις για το ΔΜΣ 
«Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» του ΠΜΣ Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, courier  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@enl.auth.gr.  
 
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική αποστολή θα κληθούν να 
προσκομίσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και τις τυχόν εργασίες/ δημοσιεύσεις 
σε CD στη Γραμματεία, σε ημερομηνίες που θα οριστούν σε νεότερη ανακοίνωση. 
 
Τα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται απαραίτητα με υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr στην οποία 
δηλώνετε την ακρίβεια των στοιχείων και των δικαιολογητικών που καταθέτετε. (Η συγκεκριμένη 
υπεύθυνη δήλωση πιστοποιεί ταυτόχρονα το γνήσιο της υπογραφής). 
 
Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών αποδεικνύεται από την 
ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου), που θα πρέπει να είναι εμφανής στο φάκελο, στην 
περίπτωση που επιλεγεί αποστολή με ΕΛΤΑ, από την ημερομηνία που αναγράφεται στον φάκελο, στην 
περίπτωση που επιλεγεί αποστολή με courier και την ημερομηνία που θα φαίνεται στην ηλεκτρονική 
ταχυδρόμηση, στην περίπτωση που επιλεγεί αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας 
του Τμήματος. 
 
Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Γραμματεία Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Κτίριο Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή) 
3ος όροφος, Γραφείο 308 
Πανεπιστημιούπολη 
54124 Θεσσαλονίκη 
 
Αναφορικά με τις συστατικές επιστολές, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έρχονται σε 
επαφή με τα μέλη ΔΕΠ είτε του ΑΠΘ είτε άλλων ΑΕΙ και/ή εργοδότες που επιθυμούν, και να τους καλούν 
να στέλνουν τις επιστολές αυτές υπογεγραμμένες ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@enl.auth.gr, υπόψη της κυρίας Εύης Στεργιούλα και να αναφέρουν στον μήνυμά τους το όνομα 
του/της υποψήφιου/ας και το ΔΜΣ που για το οποίο υποβάλλουν αίτηση.  
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Υπευθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά και την 
ηλεκτρονική αίτηση. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmYDMqG3eUWKRFgtL4GFN641TzOatV8pvlShv0EKGl_R
XUCw/viewform. 
 
Στην υπεύθυνη δήλωση που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναγράφεται: «Τα δικαιολογητικά που 
υποβάλω είναι τα αληθή και ακριβή. Δεσμεύομαι ότι θα προσκομίσω τα δικαιολογητικά σε έντυπη 
μορφή όταν ζητηθούν, ειδεμή η υποψηφιότητά μου θα θεωρηθεί άκυρη. H υπεύθυνη δήλωση είναι 
νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη  δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.» 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
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