
Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Μετάυραση και Διερμηνεία 

Απνδεθηά πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο (Αγγιηθή) 1 

Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ 

Σκήκα Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ 

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Μετάυραση και Διερμηνεία 

 

Γηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο (Αγγιηθή) 

 

Δλ όςεη ησλ εηζαγσγηθώλ εμεηάζεσλ πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί γηα ηνλ πξώην θύθιν ζπνπδώλ (αθαδ. 

Έηε 2015-2016 θαη 2016-2017) δηεπθξηλίδεηαη όηη ε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, θαη 

πνιύ θαιή Γ1/C1) απνδεηθλύεηαη: 

 

α) κε Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003, ή 

β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή 

γ) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηεκίσλ ή κε) αλεμάξηεηα από ηε 

λνκηθή ηνπο κνξθή, εθόζνλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο 

νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγνύλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο 

γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Δάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο ζηελ νηθεία 

ρώξα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα, όηη 

ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο παξαπάλσ θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ σο 

κεηξηθή γιώζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρώξαο σο έγθπξα 

απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Ωο νηθεία ρώξα λνείηαη ε ρώξα 

ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε γιώζζα είλαη ε Αγγιηθή. 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, γίλνληαη δεθηά, πέπαν ηος Κπαηικού Πιζηοποιηηικού Γλωζζομάθειαρ, ηα 

εμήο πηζηνπνηεηηθά: 

 

(α) Άπιζηη γνώζη (Γ2/C2) 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 

Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 7,5 θαη άλσ. 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN. 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION ηνπ 

EDEXCEL. 

 ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL ηνπ 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- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο 

άξηζηεο γλώζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- 

και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- 

(πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο). 

 EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2). 
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 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent 

level 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. 

 

(β) Πολύ καλή γνώζη (Γ1/C1) 

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 

Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 6 έσο 7. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από ην University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ 

EDEXCEL.  

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ 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- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο 

πνιύ θαιήο γλώζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -

EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 

EXPERT - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο). 

 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN 

UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) θαη ηεο ΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΝΩΔΩ. 

 ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαζκνινγία από 

785 έσο 900 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). 

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent 

level C1). 

 ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 

 Test of Interactive English, C1 + Level. 

 Test of Interactive English, C1 Level. 

 

Πιζηοποιηηικά άλλα, πλην ηων ανωηέπω, πποκειμένος να αξιολογηθούν για ηην απόδειξη ηηρ 

γνώζηρ ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ, ππέπει να ζςνοδεύονηαι από:  

(i) βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ ην εμέδσζε, όηη ηόζν ν θνξέαο όζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό 

γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην εζληθή αξρή, ή 

(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε 

ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο), όηη ην πξνζθνκηδόκελν πηζηνπνηεηηθό είλαη απνδεθηό 

ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρώξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθό γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζε 

αληίζηνηρν επίπεδν. 
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Επίζηρ 

Η άπιζηη γνώζη ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

(i) Με πηπρίν Ξέλεο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη 

Γηεξκελείαο ΑΔΙ θαη κε γιώζζα εξγαζίαο ηελ Αγγιηθή, ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν 

ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, ή 

(ii) Με πηπρίν ή κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή δηδαθηνξηθό δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ 

ηδξύκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, κε γιώζζα εξγαζίαο ηελ Αγγιηθή, ή 

(iii) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2, ή 

(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζόηηκν ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ 

έρεη απνθηεζεί κεηά από θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ ζε αγγιόθσλε ρώξα. 

 

Επιζημάνζειρ 

α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη επηθαινύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ 

έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιώζζα. 

β) Δίλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλύνπλ 

θαη ηε γλώζε θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο. 

γ) Η άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο δελ απνδεηθλύεη ηε γλώζε μέλεο γιώζζαο (Π.Γ. 

347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε 

άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο. 

 

 

 

 

Αζήλα, 18 Ννεκβξίνπ 2015 

 

Η δηεπζύληξηα ηνπ ΠΜ 

 

Διέλε ειιά, Καζεγήηξηα 


