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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
          ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ (Αγγλική Γλώσσα) 

 
 

  Η γνϊςθ  τθσ Αγγλικισ γλώςςασ (άριςτθ Γ2/C2) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 π.δ 
146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ 
ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε 
ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 1 π.δ. 116/2006 
«Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ωσ εξισ: 

 
α) Με Κρατικό Πιςτοποιητικό γλωςςομάθειασ αντίςτοιχου επιπζδου του 
ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του 
ν.3149/2003. 
     ι 

 
β) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτημίων CAMBRIDGE ή 
MICHIGAN  

 
             ή 
 

γ) με  πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτημίων ή μη) 
ανεξάρτητα από τη νομική τουσ μορφή, εφόςον  είναι πιςτοποιημζνοι ή 
αναγνωριςμζνοι από την αρμόδια αρχή τησ οικείασ χώρασ για να διενεργοφν 
εξετάςεισ και να χορηγοφν πιςτοποιητικά γνώςησ τησ αγγλικήσ γλώςςασ ςτο 
αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίηςησ ή αναγνώριςησ ςτην 
οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωςη του αρμόδιου Υπουργείου ή τησ Πρεςβείασ  τησ 
χώρασ ςτην Ελλάδα ότι τα πιςτοποιητικά που χορηγοφνται από τουσ παραπάνω 
φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μητρική γλώςςα την Αγγλική , είναι 
αποδεκτά ςε δημόςιεσ υπηρεςίεσ τησ αυτήσ χώρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνώςησ 
τησ Αγγλικήσ γλώςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χώρα νοείται η χώρα ςτην 
οποία η μητρική ή επίςημη γλώςςα είναι η Αγγλική  
 
Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΣΕΠ, από 
τουσ οικείουσ φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ 
Πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά: 
 
 
 
(α) Αριςτθ γνώςθ (Γ2/C2) : 
 

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιςτθμίου   CAMBRIDGE.  
   

• BULATS English Language Test, βακμολογία 90-100, του Πανεπιςτθμίου του 
CAMBRIDGE. 
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• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 8,5 και άνω . 

  
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του 
Πανεπιςτθμίου   MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA). 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του 
EDEXCEL, ι PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT 
COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL(CEF C2) 

 
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL  του TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  ακροιςτικά για τθν 
απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -
MASTERY- (Συνυποβάλλονται  ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ). 
 
•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ι PEARSON 
EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ι PEARSON LCCI LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2). 
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με 
βακμό «Distinction” ι “Credit”).  
 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework 
equivalent level C2) (μζχρι 31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level 
C2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – 
CELP) : CEF C2. 
 
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ι  Test of Interactive English, C2 Level 
(Gatehouse Awards). 
. 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότθτεσ: Listening, 
Reading, Writing, Speaking).  
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•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ι GA Level 3 Certificate in 
ESOL International (Classic C2)  
 
•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, 

Writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  

(Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ 

γνϊςθσ) 

Όλοι οι τίτλοι ςπουδών ξζνθσ γλώςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλώςςα 

 
Επίςθσ: 
α)  Η άριςτθ  γνώςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουσ εξισ τρόπουσ: 
(i) Με Πτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Πτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και 

Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, 
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα 

οποιουδιποτε αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 
(iii) Με Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 , 
(iv) Με Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο  των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχει αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν 
ςτθν αλλοδαπι.  
     

Οι υπό ςτοιχείο α(iv) τίτλοι ςπουδών τθσ αλλοδαπισ πρζπει να ςυνοδεφονται 
επιπλζον και από βεβαίωςθ για το επίπεδο τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςτθν οποία 
ανικουν, θ οποία χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι Ε.Ο.Π.Π ι Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ι από τθν αρμόδια 
Διεφκυνςθ του Υπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Διευκρινίηεται ότι θ εν 
λόγω βεβαίωςθ χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ι Ε.Ο.Π.Π ι Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  τθν 
ζκδοςθ τθσ αντίςτοιχθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ ιςοτιμίασ. 

 
Σθμείωςθ:  
α) Δεν απαιτείται θ απόδειξθ τθσ γνώςθσ τθσ ξζνθσ γλώςςασ εάν οι επικαλοφμενοι 

τίτλοι ςπουδών ζχουν αποκτθκεί ςτο εξωτερικό, όπου τα μακιματα διδάςκονται ςτθν 
ίδια γλώςςα. 

β) Είναι αυτονόθτο ότι τίτλοι ςπουδϊν γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ υπερκείμενου επιπζδου 
αποδεικνφουν και τθ γνϊςθ κατϊτερου (ηθτοφμενου) επιπζδου τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 
 

Η  άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, δεν αποδεικνφει τθν γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 
(π.δ 347/2003).  Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ  προκειμζνου να 
αποδείξουν τθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, πρζπει να προςκομίςουν τα προβλεπόμενα κατά 
περίπτωςθ, ςτο παρόν Παράρτθμα πιςτοποιθτικά ξζνθσ γλϊςςασ.  


