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ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ειδικού εντύπου της αίτησης‐ υπεύθυνης 

δήλωσης και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για διορισμό ή 

πρόσλήψη σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού προσώπων που προστατεύονται από το Ν. 2643/98 (ΦΕΚ 220 τ. Α/28‐ 

09‐1998), όπως ισχύει σήμερα». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  1558/1985  «Κυβέρνηση  και  Κυβερνητικά  όργανα»  (ΦΕΚ  137  τ.Α΄/ 
26.07.1985). 

2. Τις διατάξεις του Ν.2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/ 28.09.1998) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 4 
παρ.1 αυτού. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 τ. Α΄/6‐11‐2001). 



  

4.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  του  Ν.  3227/2004  (ΦΕΚ  31  τ.  Α΄/  9‐02‐  2004)  «Μέτρα  για  την 
αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α.  Καθορίζουμε  τον  τύπο  του  ειδικού  εντύπου  της  αίτησης  –  υπεύθυνης  δήλωσης  που 
συμπληρώνουν οι προστατευόμενοι  του Ν.2643/98  και υποβάλλουν στην Επιτροπή του άρθρου 9 
του  ίδιου νόμου, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, 
Ν.Π.Δ.Δ.  και Ο.Τ.Α.  α΄  και β΄ βαθμού,  οι  οποίες  έχουν προκηρυχθεί από  την οικεία υπηρεσία  του 
Ο.Α.Ε.Δ.,  μόνο  εφόσον  έχουν  τα  τυπικά προσόντα που απαιτούνται  για  τις  θέσεις αυτές,  από  την 
αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του Δημόσιου φορέα. 

 

... 

 

3.  Αναγνωρισμένο  πτυχίο  ξένης  γλώσσας  (για  όσους  προστατευόμενους  είναι  κάτοχοι 
αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας). Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσα αποδεικνύεται ως 
ακολούθως: 

Α. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: 

α)  Για  την  Αγγλική  γλώσσα  με  πτυχίο  CERTIFICATE  OF  PROFICIENCY  IN  ENGLISH  (CPE)  του 
Πανεπιστημίου  CAMBRIDGE  ή  με  πτυχίο  CERTIFICATE  OF  PROFICIENCY  IN  ENGLISH  του 
Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL 
INTERNATIONAL  LONDON  EXAMINATIONS  ή  άλλων  πανεπιστημίων  δημόσιου  χαρακτήρα  ή  με 
Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου  Γ2  του  Ν.2740/1999,  όπως  αντικαταστάθηκε  με 
την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή International English Language Testing System (IELTS) 
από  το University of Cambridge  Local Examinations  Syndicate  (UCLES) –  The British Council –  IDP 
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω. 

β)  Για  τη  γαλλική  γλώσσα  με  δίπλωμα  ALLIANCE  FRANCAISE  ή  πιστοποιητικό  D.A.L.F.  –  OPTION 
LETTRES  ή  DIPLOME  DE  LANGUE  ET  LITTERATURE  FRANCAISES  (SORBONNE  II)  [Μέχρι  το  1999  ο 
τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAIS (SORBONNE II) ή άλλων πανεπιστημίων 
δημόσιου  χαρακτήρα  ή  με  Κρατικό Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου  Γ2  του Ν.2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.19  του  άρθρου  13  του  Ν.3149/2003  ή  με  πτυχίο  Certificat V.B.L.T. Niveau  professionnel  του 
Πανεπιστημίου Γενεύης. 

γ)  Για  τη  Γερμανική  γλώσσα  με  πτυχίο  GROSSES  DEUTSCES  SPRACHDIPLOM  (GDS)  του 
Πανεπιστημίου Ludwig – Μαximilian του Μονάχου ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή 
με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή με πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Professionales leben του 
Πανεπιστημίου Γενεύης. 

δ)  Για  την  Ιταλική  γλώσσα  με  πτυχίο  DIPLOMA  SUPERIORE  DI  LINGUA  E  CULTURA  ITALIANA  ή 
DIPLOMA DI  LINGUA E CULTURA  ITALIANA  ή DIPLOMA DEL CORSO  SUPERIORE DI TRADUTTORE  ή 
DIPLOMA DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 
5)  του Πανεπιστημίου  της Περούτζια  ή άλλων πανεπιστημίων  δημόσιου  χαρακτήρα ή  με  Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του  άρθρου  13  του  Ν.3149/2003  ή  με  πτυχίο  Certificato  V.B.L.T.  Livello  professionale  του 
Πανεπιστημίου Γενεύης. 

ε)  Για  την  Ισπανική  γλώσσα  DIPLOMA  SUPERIOR  DE  ESPAΡOL  D.E.L.E.  (Ministry  of  Education)  ή 
CERTIFICADO  SUPERIOR  E.O.I.  (ESCUELAS OFICIALES DE  IDIOMAS  (Ministry  of  Education)  ή  άλλων 
πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του 
Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 



  

στ) Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ 
ΑΘΗΝΩΝ)  ή  άλλων  πανεπιστημίων  δημόσιου  χαρακτήρα  ή  με  κρατικό  πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α). 

Β.  Η  πολύ  καλή  γνώση  της  ξένης  γλώσσας αποδεικνύεται:  α)  Για  την Αγγλική  γλώσσα με πτυχίο 
CERTIFICATE  IN  ADVANCED  ENGLISH  (CAE)  του  Πανεπιστημίου  του  CAMBRIDGE  ή  με  πτυχίο 
ΑDVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή με πτυχίο 
CERTIFICATE  IN  ADVANCED  COMMUNICATION  του  EDEXCEL  INTERNATIONAL  LONDON 
EXAMINATIONS  ή  άλλων  πανεπιστημίων  δημόσιου  χαρακτήρα  ή  ΤΕST  OF  ENGLISH  FOR 
INTERNATIONAL  COMMUNICATION  (TOEIC),  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΠΟ  785  ΚΑΙ  ΆΝΩ  του  EDUCATIONAL 
TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA  ή  International English  Language Testing System  (IELTS)  από  το 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia  IELTS Australia  με  βαθμολογία  από 6  έως 7  ή Business English Certificate – Higher  (BEC 
Higher)  από  το  University  of  Cambridge  Local  Examinations  Syndicate  (UCLES)  ή  με  Κρατικό 
Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου  Γ1  του  Ν.  2740/1999,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την 
παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 

β)  Για  τη  Γαλλική  γλώσσα  με  πτυχίο  DIPLΤME D’  ΙTUDES  SUPΙRIEURES  (DES)  (χορηγείτο  μέχρι  το 
1996)  ή  DELF  2ND  DEGRΙ  (UNITΙS  A5  ET  A6)  ή  CERTIFICAT  PRATIQUE  DE  LANGUE  FRANΗAISE 
(SORBONNE  I)  ή  με  πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau opιrationell  του Πανεπιστημίου  Γενεύης  ή με 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1  του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 

γ)  Για  τη  Γερμανική  γλώσσα  με  πτυχίο  KLEINES  DEUTSCHES  SPRACHDIPLOM  (KDS)  του 
Πανεπιστημίου  Ludwig‐Maximilian  του  Μονάχου  ή  με  πτυχίο  ZENTRALE  OBERSTUFENPRάFUNG 
(ZOP) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Selbstδndiges leben του Πανεπιστημίου 
Γενεύης  ή  με  Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου  Γ1  του  Ν.  2740/1999,  όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 

δ)  Για  την  Ιταλική  γλώσσα  με  πτυχίο  DIPLOMA  DI  LINGUA  ITALIANA  του  Ιταλικού  Ινστιτούτου  ή 
CERTIFICADO DI CONOSCENZA DELLA  LINGUA  ITALIANA  LIVELLO 4  (CELI 4)  ή  με  πτυχίο Certificato 
V.B.L.T. Livello operativo  του Πανεπιστημίου  Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 
επιπέδου  Γ1  του  Ν.  2740/1999,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.19  του  άρθρου  13  του 
Ν.3149/2003. 

ε) Για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DELE BASICO DE ESPAΡOL ή DIPLOMA INTERMEDIO 
DE  ESPAΡOL  ή  CERTIFICADO  ELEMENTAL  E.O.I.  (ESCUELAS  OFICIALES  DE  IDIOMAS)  ή  με  Κρατικό 
Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου  Γ1  του  Ν.  2740/1999,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την 
παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 

στ)  Για  τη Ρωσική  γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ  (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

Γ. Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται : 

α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE 
ή  με  πτυχίο  (MCCE)  MICHIGAN  CERTIFICATE  OF  COMPETENCY  IN  ENGLISH  του  Πανεπιστημίου 
MICHIGAN  ή  με  πτυχίο  CERTIFICATE  IN  UPPER  INTERMEDIATE  COMMUNICATION  του  EDEXCEL 
INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή TEST OF 
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω ή με Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή με International English Language Testing System (IELTS) από το 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia  IELTS Australia  με  βαθμολογία  από 4,5  έως 5,5  ή Business English Certificate – Vantage 
(BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

β)  Για  τη  Γαλλική  γλώσσα  με  πτυχίο  DELF  1ER  DEGRΙ  (UNITΙS  A1,  A2,  A3,  A4)  ή  CERTIFICAT  DE 
LANGUE  FRANΗAISE  (το  οποίο  χορηγείτο  μέχρι  το 1996)  του  Γαλλικού  Ινστιντούτου Αθηνών  ή  με 
Κρατικό Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου  Β2  του Ν.2740/1999,  όπως  αντικαταστάθηκε  με 



  

την  παρ.19  του  άρθρου  13  του  Ν.3149/2003  ή  με  πτυχίο  Certificat  V.B.L.T.  Niveau  social  του 
Πανεπιστημίου Γενεύης. 

γ)  Για  τη  Γερμανική  γλώσσα  με  πτυχίο  ZENTRALE MITTELSTUFENPRάFUNG  (ZMP)  του  Ινστιτούτου 
Γκαίτε  ή  με  Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου  Β2  του  Ν.2740/1999,  όπως 
αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.19  του  άρθρου  13  του  Ν.3149/2003  ή  με  πτυχίο  Zertificat  V.B.L.T. 
Soziales leben του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 
3  (CELI  3)  ή  με  Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου  Β2  του  Ν.2740/1999,  όπως 
αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.19  του  άρθρου 13  του Ν.3149/2003  ή  με  πτυχίο Certificato V.B.L.T. 
Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

ε)  Για  την  Ισπανική  γλώσσα  με  πτυχίο  CERTIFICADO  INICIAL  DE  ESPAΡOL  –  DELE  (MINISTRY  OF 
EDUCATION)  ή  με  Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου  Β2  του  Ν.2740/1999,  όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 

στ)  Για  τη  Ρωσική  γλώσσα  με  πτυχίο  PYCCKИЙ  ЯЗЬІК  –  ПОРОГОВЫЙ  УРОВЕНЬ  (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

Δ. Η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: 

α)  Για  την  Αγγλική  γλώσσα  με  πτυχίο  PRELIMINARY  ENGLISH  TEST  (PET)  ή  International  English 
Language  Testing  System  (IELTS)  ‐  Βαθμολογία  από  3  έως  4  ή  Business  English  Certificate  ‐ 
Preliminary  (BEC  Preliminary)  (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE  LOCAL  EXAMINATIONS  SYNDICATE 
(UCLES) ή BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH ή πτυχίο CERTIFICATE IN INTERMEDIATE 
COMMUNICATION του EDEXCEL  INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL  COMMUNICATION  (TOEIC)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΠΟ  450  ΕΩΣ  500  (EDUCATIONAL 
TESTING SERVICE/CHAUNCEY  ) USA  ή  με  Κρατικό Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου Β1  του 
Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 

β)  Για  τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DELF 1ER DEGRΙ  (UNITΙS A1, A2)  (MINISTΘRE FRANΗAIS DE L’ 
ΙDUCATION) ή πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1  του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 

γ)  Για  τη  Γερμανική  γλώσσα  με  πτυχίο  ZERTIFIKAT DEUTSCH  (ZD)  (Αρμόδιοι  για  το  ΖD  είναι  από 
κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νομαρχιακό Συμβούλιο (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα 
Γερμανικής Γλώσσας (OSD) και τα Συστήματα Τεστ για την μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT) ή ZERTIFIKAT 
DEUTSCH  ALS  FREMDSPRACHE  (ZDAF)  (Αντικαταστάθηκε  από  την  1‐1‐2000  (στην  Ελλάδα  από  το 
Μάιο  του 2000)  με  το ZERTIFIKAT DEUTSCH  (ZD)  ή  πτυχίο  Zertificat V.B.L.T. Altagliches  leben  του 
Πανεπιστημίου  της  Γενεύης  ή  με  Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου  Β1  του 
Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 

δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 
2  (CELI 2)  (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ)  ή  πτυχίο Certificato V.B.L.T.  Livello  suprawivenza  του 
Πανεπιστημίου  της  Γενεύης  ή  με  Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  επιπέδου  Β1  του 
Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 

ε)  Για  τη  Ρωσική  γλώσσα  με  πτυχίο  PYCCKИЙ  ЯЗЬІК  –  ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ  УРОВЕНЬ  (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

Ε. Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. 

 

... 



  

 

1.2 Τίτλοι	γλωσσομάθειας	−	τρόπος	απόδειξης	
	

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 272 
6 Ιουνίου 2008 

 

[…] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

Η  γνώση  της  Αγγλικής  γλώσσας  (άριστη  Γ2/C2,  πολύ  καλή  Γ1/C1,  καλή  Β2  και  μέτρια  Β1) 
αποδεικνύεται  με  βάση  το  άρθρο  1  π.δ.  146/2007  «Τροποποίηση  διατάξεων  του  π.δ.  50/2001 
Καθορισμός  προσόντων  διορισμού  σε  θέσεις  φορέων  του  δημόσιου  τομέα  όπως  αυτό  ισχύει» 
(Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄),  σε  συνδυασμό  με  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παρ. 1  του  άρθρου 1  π.δ. 
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/τ.Α΄), 

ως εξής: 

α)  Με  Κρατικό  Πιστοποιητικό  γλωσσομάθειας  αντίστοιχου  επιπέδου  του  ν.  2740/1999,  όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

ή 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή 

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη 
νομική  τους  μορφή,  εφόσον  είναι  πιστοποιημένοι  ή  αναγνωρισμένοι  από  την  αρμόδια  αρχή  της 
οικείας  χώρας  για  να  διενεργούν  εξετάσεις  και  να  χορηγούν  πιστοποιητικά  γνώσης  της  αγγλικής 
γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία 
χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι 
τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως 
μητρική γλώσσα  την Αγγλική,  είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες  της αυτής  χώρας ως έγκυρα 
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 ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο Α.Σ.Ε.Π., από τους οικείους 
φορείς,  βεβαιωτικών  εγγράφων  γίνονται  δεκτά,  πέραν  του  Κρατικού  Πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

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

•  INTERNATIONAL  ENGLISH  LANGUAGE  TESTING  SYSTEM  (IELTS)  από  το  University  of  Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia 
με βαθμολογία από 7,5 και άνω. 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL. 



  

•  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 αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE 
IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− 

και  

CITY  &  GUILDS  CERTIFICATE  IN  INTERNATIONAL  SPOKEN  ESOL  −MASTERY−  (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

•  INTERNATIONAL  ENGLISH  LANGUAGE  TESTING  SYSTEM  (IELTS)  από  το  University  of  Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia 
με βαθμολογία από 6 έως 7. 

•  BUSINESS  ENGLISH  CERTIFICATE  – HIGHER  (BEC HIGHER)  από  το University  of  Cambridge  Local 
Examinations Syndicate (UCLES). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL. 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. 

•  CITY & GUILDS  LEVEL  2 CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL  (reading, writing  and  listening)  − 
EXPERT− και 

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά  για  την  απόδειξη  της  πολύ  καλής  γνώσης)  ή  CITY  &  GUILDS  CERTIFICATE  IN 
INTERNATIONAL ESOL −EXPERT− 

και  

CITY  &  GUILDS  CERTIFICATE  IN  INTERNATIONAL  SPOKEN  ESOL  −  EXPERT  −  (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 

•  ADVANCED  LEVEL  CERTIFICATE  IN  ENGLISH  (ALCE)  του  HELLENIC  AMERICAN  UNIVERSITY 
(Manchester, ΝΗ−USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

• ΤΕST OF ENGLISH FOR  INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 
του 

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

•  INTERNATIONAL  ENGLISH  LANGUAGE  TESTING  SYSTEM  (IELTS)  από  το  University  of  Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia 
με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES). 

• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL. 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 

•  CITY  &  GUILDS  LEVEL  1  CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL  (reading,  writing  and  listening) 
−COMMUNICATOR− 

και  



  

CITY  &  GUILDS  LEVEL  1  CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL  (Spoken)  −COMMUNICATOR− 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL − COMMUNICATOR –  

και  

CITY  &  GUILDS  CERTIFICATE  IN  INTERNATIONAL  SPOKEN  ESOL  −  COMMUNICATOR  − 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 

• TEST OF ENGLISH FOR  INTERNATIONAL COMMUNICATION  (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 
του 

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) − Βαθμολογία από 3 έως 4. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE − PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 
LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION−του EDEXCEL. 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) 
(ENTRY 3) − ACHIEVER−  

και  

CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) − ACHIEVER − 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE 
IN INTERNATIONAL ESOL − ACHIEVER –  

και  

CITY  &  GUILDS  CERTIFICATE  IN  INTERNATIONAL  SPOKEN  ESOL  −  ACHIEVER−  (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης). 

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 

• TEST OF ENGLISH FOR  INTERNATIONAL COMMUNICATION  (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 
του 

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

Πιστοποιητικά  άλλα,  πλην  των  ανωτέρω,  προκειμένου  να  αξιολογηθούν  για  την  απόδειξη  της 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή 

ή 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη 
υπάρξεως 

φορέα  πιστοποίησης  ή  αναγνώρισης),  ότι  το  προσκομιζόμενο  πιστοποιητικό  είναι  αποδεκτό  σε 
δημόσιες  υπηρεσίες  της  οικείας  χώρας ως  έγκυρο  αποδεικτικό  γνώσης  της  Αγγλικής  γλώσσας  σε 
αντίστοιχο επίπεδο. 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 

Η  γνώση  της  Γαλλικής  γλώσσας  (άριστη  Γ2/C2,  πολύ  καλή  Γ1/C1,  καλή  Β2  και  μέτρια  Β1) 
αποδεικνύεται, ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 



  

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. 

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2. 

• DIPLOME DE  LANGUE ET  LITTERATURE FRANCAISES  (SORBONNE  II)  [Μέχρι  το 1999  ο  τίτλος  του 
διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). 

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996). 

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1. 

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONELL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2. 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του ΠανεπιστημίουΓενεύης. 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• DELF B1. 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 

Σημείωση:  Για  τα  πιστοποιητικά  παλαιοτέρων  ετών  τα  οποία  δεν  αναγράφονται  στο  παρόν, 
απαιτείται  βεβαίωση,  από  τον  οικείο φορέα  (Γαλλικό  Ινστιτούτο Αθηνών  −  Υπηρεσία  Εξετάσεων), 
για το επίπεδο του πιστοποιητικού. 

 

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Η  γνώση  της  Γερμανικής  γλώσσας  (άριστη  Γ2/C2,  πολύ  καλή  Γ1/C1,  καλή  Β2  και  μέτρια  Β1) 
αποδεικνύεται, ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS). 

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου. 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP). 

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP). 

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 



  

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

•  ZERTIFIKAT DEUTSCH  (ZD)  (Αρμόδιοι  για  το  ΖD  είναι  από  κοινού  το  Ινστιτούτο Goethe  (GI),  το 
Ελβετικό Νομαρχιακό  Συμβούλιο  (EDK),  το Αυστριακό Δίπλωμα  Γερμανικής  Γλώσσας  (OSD)  και  τα 
Συστήματα Τεστ για την μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT). 

•  ZERTIFIKAT  DEUTSCH  ALS  FREMDSPRACHE  (ZDAF)  [(Αντικαταστάθηκε  από  την  1.1.2000  (στην 
Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD). 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 

 

 

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 

Η  γνώση  της  Ιταλικής  γλώσσας  (άριστη  Γ2/C2,  πολύ  καλή  Γ1/C1,  καλή  Β2  και  μέτρια  Β1) 
αποδεικνύεται, ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 

• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας). 

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003). 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 



  

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
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• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1. 

 

 

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

Η  γνώση  της  Ισπανικής  γλώσσας  (άριστη  Γ2/C2,  πολύ  καλή  Γ1/C1,  καλή  Β2  και  μέτρια  Β1) 
αποδεικνύεται, ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education). 

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education). 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 

• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL). 

• CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education). 

 

ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ 

Η  γνώση  της  Ρωσικής  γλώσσας  (άριστη  Γ2/C2,  πολύ  καλή  Γ1/C1,  καλή  Β2  και  μέτρια  Β1) 
αποδεικνύεται, ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК ‐ ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 



  

• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

 



  

 

2 Page	d’accueil	du	site	principal	de	chacun	des	dispositifs		

2.1 Alliance	française	
 



  

	

2.2 Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	de	Paris	
 



  

 

2.3 Centre	Européen	pour	l’Évaluation	Linguistique	
 



  

	

2.4 Centre	international	d’Études	Pédagogiques	
 



  

	

2.5 Πανελλήνια	Ομοσπονδία	Ιδιοκτήτων	Κέντρων	Ξένων	Γλωσσών	
 



  

	

2.6 Service	des	examens	de	langues	française	réservés	aux	étudiants	
étrangers	

 

 



  

	

3 Reproduction	des	certifications	octroyées	

3.1 Diplôme	Supérieur	d’Études	Françaises	Modernes	(AF)	
 



  

	

3.2 Diplôme	de	français	des	affaires	1er	degré	(CCIP)	
 



  

	

3.3 Attestation	de	résultats	e‐TEF	(CIEP)	
 

 



  



  

	

3.4 VBLT	(UG‐CEEL)	

 



  



  

	

3.5 DELF	A2	(CIEP)	
 



  

	

3.6 Attestation	TCF	(CIEP)	
 



  

	

3.7 Certificat	d’Aptitude	(PALSO‐LAAS)	
 



  

	

4 Échantillons	des	matériels	d’examen	

4.1 DHEF	
 

 

 



  

 

 



  



  

	

4.2 CFP1	
 

 



  

 

 



  



  



  

	

4.3 TEF	ET	e‐TEF	
 

 



  

 



  

 

 



  



  

 

 



  

 



  

	

4.4 VBLT	
 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  



  

	

4.5 DELF	A1	
 

 



  

 



  

 



  



  

 



  

 



  



  

 



  

	

4.6 TCF	
 

 



  

 



  

 

4.7 LAAS	A2	
 

 



  

 

 



  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 



  

	

4.8 SORBONNE	C1	
 

 

 



  

 



  

 

 



  

 

 



  

 



  



  

 

		


