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Διευκρίνιση σχετικά µε τα πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας (Αγγλική)
Εν όψει των εισαγωγικών εξετάσεων που έχουν προκηρυχθεί για τον πρώτο κύκλο σπουδών (ακαδ.
Έτη 2015-2016 και 2016-2017) διευκρινίζεται ότι η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, και
πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται:
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, γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, τα
εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2)
•
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE.
•
BULATS English Language Test, βαθµολογία 90-100, 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 7,5 και άνω.
•
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN.
•
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του
EDEXCEL.
•
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 αθροιστικά για την απόδειξη της
άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERYκαι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
•
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 γνώση (Γ1/C1)
•
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE.
•
BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, 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.
•
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.
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.
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Επίσης
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους:
(i) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερµηνείας ΑΕΙ και µε γλώσσα εργασίας την Αγγλική, της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο
σχολών της αλλοδαπής, ή
(ii) Με πτυχίο ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµένου
ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, µε γλώσσα εργασίας την Αγγλική, ή
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2, ή
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον
έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών σε αγγλόφωνη χώρα.
Επισηµάνσεις
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών
έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου αποδεικνύουν
και τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
γ) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ.
347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκοµίσουν
επικυρωµένο αντίγραφο και ακριβή µετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η
άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2017
Η Διευθύντρια του ΠΜΣ
Ελένη Σελλά, Καθηγήτρια
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