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ΠΜΣ «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές»  
Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

 
Συνέντευξη/Προφορική Εξέταση 

 

 
Καλούνται οι υποψήφιες/οι που υπέβαλαν αίτηση για εισαγωγή για το ΔΜΣ «Αγγλικές και 
Αμερικανικές Σπουδές» στο ΠΜΣ Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, και των οποίων οι φάκελοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναγράφονται στην προκήρυξη, να προσέλθουν σε συνέντευξη/ προφορική εξέταση 
(στην αγγλική γλώσσα), σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β 2432/20-6-2019).  
 
Η ανακοίνωση γίνεται με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης, για λόγους προστασίας 
προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων.  
 
Οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης/προφορικής 
εξέτασης τουλάχιστον μισή ώρα πριν την αναγραφόμενη ώρα εξέτασης και να έχουν μαζί τους το 
δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. 
 
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία των υποψηφίων στην αίθουσα 417 στον 
4ο όροφο του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 16 
Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. 
 
Σημειώνεται ότι η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/3-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4054/τ.Β΄/4-9-2021) «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», κατά τις οποίες «Επιτρέπεται η διοργάνωση 
επιστημονικών εκδηλώσεων υβριδικού χαρακτήρα (διαδικτυακή μετάδοση και περιορισμένη φυσική 
παρουσία στον χώρο της Σχολής), καθώς και ημερίδων και συνεδρίων εντός των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα των Παραρτημάτων 13 και 17 , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας». 
 
Θα υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα για: 
 

 φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στον χώρο 
που θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις  με ταυτόχρονη τήρηση όλων των υγειονομικών 
κανόνων (τήρηση των αποστάσεων του ενάμισι (1,5) μέτρου προς όλες τις κατευθύνσεις και με 
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πληρότητα μέχρι του ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) της δυναμικότητας του χώρου 
διεξαγωγής, υποχρεωτική χρήση μάσκας και αντισηπτικού για όλους τους παρευρισκόμενους). 

Επίσης: η είσοδος επιτρέπεται μόνο με επίδειξη είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού [δεκατεσσάρων (14) 
ημερών μετά τη δεύτερη δόση ή τη μοναδική δόση], είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού 
ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών 
πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την 
προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης, είτε δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 
εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης, είτε 
πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. 
 

 διαδικτυακή σύνδεση (live streaming) για όσα άτομα αδυνατούν για σοβαρούς ιατρικούς 
λόγους να παραστούν με φυσική παρουσία. 
 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Α/Α Ώρα Αριθμός Πρωτοκόλλου 

1.  9:30 34518/8-6-2021 

2.  10:00 38411/22-6-2021 

3.  10:30 39969/28-6-2021 

4.  11:00 38448/22-6-2021 

5.  11:30 39687/25-6-2021 

6.  12:00 39186/24-6-2021 

Διάλειμμα 

7.  13:00 38355/22-6-2021 

8.  13:30 39666/25-6-2021 

9.  14:00 38865/23-6-2021 

10.  14:30 38401/22-6-2021 

11.  15:00 40555/29-6-2021 

 

 

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Α/Α Ώρα Αριθμός Πρωτοκόλλου 

1.  9:30 34972/9-6-2021 

2.  10:00 39219/24-6-2021 

3.  10:30 39903/28-6-2021 

4.  11:00 39698/25-6-2021 

5.  11:30 40585/29-6-2021 

6.  12:00 38375/22-6-2021 
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Διάλειμμα 

7.  13:00 39672/25-6-2021 

8.  13:30 39703/25-6-2021 

9.  14:00 27346/13-5-2021 

10.  14:30 38364/22-6-2021 

11.  15:00 39164/24-6-2021 

 

 
 
 
 

Από τη Γραμματεία του  
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 


