ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΑ

(α) Άριστη γνώση
(i) Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου
πανεπιστημιακού ιδρύματος σε οποιαδήποτε χώρα σε πρόγραμμα σπουδών
του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.
(ii) Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος στην Ελληνική Φιλολογία από
αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
(iii) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου (Τριετής Φοίτηση).
(iv) Πτυχίο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, νοουμένου ότι αυτό
αποκτήθηκε μετά από τετραετή φοίτηση.
(v) Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού για διαπίστωση της Άριστης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας.
(vi) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ),
επιπέδου Γ2.
(vii) Πιστοποιητικό επιτυχίας επιπέδου Γ2 του «Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας»
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
(β) Πολύ καλή γνώση
(i) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή
της Ελλάδας που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική.
(ii) Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού για διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής
γλώσσας.

(iii) Δίπλωμα της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου (τριετής φοίτηση).
(iv) Γραπτές Εξετάσεις που διεξάγονται από την Ειδική Επιτροπή σύμφωνα με
τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμους του 1998 έως 2008 για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία
(Βαθμολογία 50% και άνω στο θέμα των Ελληνικών).
(v) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, Δια Βίου Μάθησης,
επιπέδου τουλάχιστον Γ1 ή Β2.
(vi) Πιστοποιητικό επιτυχίας επιπέδου Β2 ή/και Γ1 της Ελληνικής Γλώσσας του
«Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
(vii) G.C.E. A- Level Modern Greek με βαθμό “C” και άνω.
(γ) Καλή γνώση
(i) Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού για διαπίστωση της Καλής γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας.
(ii) G.C.E. O-Level Modern Greek με βαθμό “C” και άνω.

(α) ΄Αριστη γνώση
(i) Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, σε οποιαδήποτε χώρα σε πρόγραμμα σπουδών
του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
(ii) Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος στην Αγγλική Φιλολογία από
αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
(iii) Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Επιπέδου Master) του Κυπριακού Διεθνούς
Ινστιτούτου Διεύθυνσης (C.I.I.M.) των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι η
Αγγλική.
(iv) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης

(Mediterranean Institute of Management) μόνον εφόσον η γλώσσα
διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
(v) Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού για διαπίστωση της Άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
(vi) Cambridge English: Proficiency (CPE), by Cambridge English Language
Assessment (Grades A-C).
(vii) IELTS, Band Score 7.5, by Cambridge English Language Assessment.
(Academic or General Training).
(viii) Anglia Examinations – Masters (Γ2).
(β) Πολύ καλή γνώση
(i) Προγράμματα πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σε κυπριακά ιδιωτικά
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογημένα-πιστοποιημένα από το
Σ.ΕΚ.Α.Π., των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
(ii) Δίπλωμα Δασικού Κολεγίου Κύπρου.
(iii) Δίπλωμα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής (τριετή προγράμματα
σπουδών των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η Αγγλική και αποκτήθηκε
μέχρι τον Οκτώβριο του 1991).
(iv) Δίπλωμα Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (τριετή
προγράμματα σπουδών των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική).
(v) Πτυχίο Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου.
(vi) Τίτλοι σπουδών Diploma και Bachelor of Science που απονεμήθηκαν από
τα Ιδρύματα Υγειονομική Σχολή Κύπρου και Πανεπιστήμιο του Surrey
(University of Surrey) του Ηνωμένου Βασιλείου.
(vii) Απόκτηση της ιδιότητας Μέλους Εγκεκριμένου Σώματος Επαγγελματιών
Λογιστών Αγγλόφωνης χώρας.
(viii) Προγράμματα σπουδών με φοίτηση πέραν των έξι μηνών σε Αγγλόφωνα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συνοδευόμενα από πιστοποιητικά επιτυχίας σε
σχετικές εξετάσεις.
(ix) Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας

και Πολιτισμού για διαπίστωση της Πολύ Καλής γνώσης της Αγγλικής
Γλώσσας.
(x) Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα του
6ου έτους των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
(xi) Γραπτές Εξετάσεις που διεξάγονται σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους για θέσεις εισδοχής
στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει
την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου. (Βαθμολογία 50% και άνω στο
θέμα των Αγγλικών). Τονίζεται ότι το προσόν αυτό θα ισχύει μόνο για τη
Γραπτή Εξέταση που διεξήχθη την 1.11.2008, καθώς και για τις Γραπτές
Εξετάσεις που διεξήχθησαν και/ή θα διεξαχθούν μετέπειτα για τις πιο
πάνω θέσεις.
(xii) G.C.E. O-Level στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
(xiii) I.G.C.S.E. στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
(xiv) E.L.T.S/I.E.L.T.S. με βαθμό 6 και άνω (Academic or General Training)
(εφόσον το σχετικό πιστοποιητικό αποκτήθηκε πριν την 1.1.2010).
Τονίζεται ότι αν το πιστοποιητικό αυτό αποκτήθηκε μετά την 1.1.2010,
θα θεωρείται ως τεκμήριο μόνο με βαθμό 6,5 - 7.
(xv) Cambridge Advanced Certificate in English με βαθμό “C” και άνω.
(xvi) T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό
213 και άνω (Computer-based) ή TOEFL (Internet based) με βαθμό 92 και
άνω.
(xvii) Certificate of Proficiency in English του University of Cambridge με
βαθμό "C" και άνω.
(xviii) Certificate of Proficiency in English – University of Michigan.
(xix) Anglia Examinations – Proficiency (Γ1)
(xx) ESB, Level 3 Certificate in ESOL, International All Modes – C2.
(γ) Καλή γνώση
(i) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή
του εξωτερικού που περιλαμβάνει το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.
(ii) Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας

και Πολιτισμού για διαπίστωση της Καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
(iii) Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις των Κρατικών Ινστιτούτων
Επιμόρφωσης στα Αγγλικά τουλάχιστον του 4ου έτους.
(iv) Γραπτές Εξετάσεις που διεξάγονται από την Ειδική Επιτροπή σύμφωνα με
τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμους του 1998 έως 2008 για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των
οποίων η μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του
κυβερνητικού μισθολογίου. (Βαθμολογία 50% και άνω στο θέμα των
Αγγλικών).
(v) Cambridge English: First Certificate (FCE), by Cambridge English
Language Assessment (Grades A-C).
(vi) Anglia Examinations Advanced (B2) Level.
(vii) IELTS, Band Score 6, by Cambridge English Language Assessment
(Academic or General Training). Για πιστοποιητικά που αποκτήθηκαν μετά την
1.1.2010.

(α) Άριστη γνώση
(i) Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου
πανεπιστημιακού ιδρύματος, σε οποιαδήποτε χώρα σε πρόγραμμα σπουδών
του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Γαλλική.
(ii) Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος στη Γαλλική Φιλολογία από οποιονδήποτε
αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
(iii) DALF (Diplτme Approfondi en Langue Franηaise) ή DALF C2 ή
TCF 6.
(β) Πολύ καλή γνώση
(i) DALF (Diplτme Approfondi en Langue Franηaise) ή DALF C1 ή TCF
5.

(ii) Diplτme Supιrieur, Sorbonne, 3ο επίπεδο.
(iii) DΕLF (Diplτme d΄ Etudes en Langue Franηaise) 2ο επίπεδο (Α5, Α6)
ή Β2 ή TCF 4.
(iv) Προγράμματα σπουδών με φοίτηση σε γαλλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα
διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, συνοδευόμενα από
πιστοποιητικά επιτυχίας σε σχετικές εξετάσεις.
(v) Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στα Γαλλικά, τουλάχιστον
του 6ου έτους των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
(vi) GCE A-level στη Γαλλική γλώσσα με βαθμό C και άνω.
(viι) Γραπτές Εξετάσεις που διεξάγονται σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους για θέσεις εισδοχής
στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει την
Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου. (Βαθμολογία 50% και άνω στο
θέμα των Γαλλικών). Τονίζεται ότι το προσόν αυτό θα ισχύει μόνο για τη
Γραπτή Εξέταση που διεξήχθη την 1.11.2008, καθώς και για τις Γραπτές
Εξετάσεις που διεξήχθησαν και/ή θα διεξαχθούν μετέπειτα για τις πιο πάνω
θέσεις.
(viii) I.G.C.S.E. στη Γαλλική γλώσσα με βαθμό C και άνω.
(γ) Kαλή γνώση
(i) Diplτme d΄ Etudes Franηaises, Sorbonne, 2ο επίπεδο.
(ii) DELF 1ο επίπεδο (Α1, Α2, Α3, Α4) ή DELF B1 ή TCF 3.
(iii) Alliance Franηaise (τοπικές εξετάσεις) (Certificat d΄ Etudes
Franηaises).
(iv) GCE Ο-level στη γαλλική γλώσσα με βαθμό C και άνω.
(v) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή
του εξωτερικού, που περιλαμβάνει το μάθημα της Γαλλικής γλώσσας.
(vi) Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στα Γαλλικά, τουλάχιστον
του 4ου έτους των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.

(α) Άριστη γνώση
(i) Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου
πανεπιστημιακού ιδρύματος, σε οποιαδήποτε χώρα σε πρόγραμμα σπουδών
του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Γερμανική.
(ii) Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος στη Γερμανική φιλολογία από οποιονδήποτε
αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
(iii) Diplom – Vorpũfung (Διπλωματική – Προεξέταση) γερμανόφωνων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης του εξωτερικού διετούς
τουλάχιστον διάρκειας, νοουμένου ότι οι σπουδές έγιναν με συνεχή εσωτερική
φοίτηση στη χώρα όπου βρίσκεται το ίδρυμα.
(iv) Groίes Deutsches Sprachdiplom (GDS) – Goethe Institut σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Ludwig Maximilians Universitδt
Mόnchen).
(β) Πολύ καλή γνώση
(i) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) – Goethe Institut σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Ludwig Maximilians Universitδt Mόnchen).
(ii) Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) Goethe-Zertifikat (2) – Goethe Institut.
(iii) Zentrale Mittlesfufenprόfung (ZMP) – Goethe Institut/Humboldt
Institut.
(iv) Test DaF (βαθμίδα 4 και 5: TDN 4, TDN5) – Test DaF – Institut.
(v) GCE A-level στη Γερμανική γλώσσα με βαθμό C και άνω.
(vi) Goethe-Zertifikat C1 – Goethe-Institut.
(vii) Prufung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) C1 – GoetheInstitut/Deutscher Industrie – und Handelskammertag (DIHK)/Carl-Duisberg –
Centren (CDC).

(viii) Goethe-Zertifikat B2 – Goethe-Institut.
(ix) Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB) B2 – Goethe Institut.
(x) Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang auslandischer
Studienbewerber (DSH) – Hochschul-Rektoren-Konferenz (HRK) / γερμανικά
ιδρύματα ανώτερης/ανωτάτης εκπαίδευσης.
(xi) Deutsches Sprachdiplom Stufe 2 (DSD II) / DSD der KMK Niveaustufe C1
– Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz.
(xii) telc Deutsch C1 – The European Language Certificates (telc GmbH).
(xiii) telc Deutch B2 – The European Language Certificates (telc GmbH).
(xiv) telc Deutsch B2 Beruf – The European Language Certificates (telc
GmbH).
(xv) telc Deutsch B2 Beruf – The European Language Certificates (telc
GmbH).
(xvi) Wirtschaftssprache Deutsch (WD) – Osterreichisches Sprachdiplom
Deutsch (OSD).
(xvii) Mittelstufe Deutsch – Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (OSD).
(xviii) C1 Oberstufe Deutsch – Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch
(OSD).
(xix) B2 Mittelstufe Deutsch 0 Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (OSD).
(xx) Προγράμματα σπουδών με φοίτηση σε γερμανόφωνα εκπαιδευτικά
ιδρύματα διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, συνοδευόμενα από
πιστοποιητικά επιτυχίας σε σχετικές εξετάσεις.
(xxi) Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στα Γερμανικά,
τουλάχιστον του 6ου έτους των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
(xxii) Γραπτές Εξετάσεις που διεξάγονται σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους για θέσεις εισδοχής
στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει την

Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου. (Βαθμολογία 50% και άνω στο
θέμα των Γερμανικών). Τονίζεται ότι το προσόν αυτό θα ισχύει μόνο για τη
Γραπτή Εξέταση που διεξήχθη την 1.11.2008, καθώς και για τις Γραπτές
Εξετάσεις που διεξήχθησαν και/ή θα διεξαχθούν μετέπειτα για τις πιο πάνω
θέσεις.
(γ) Kαλή γνώση
(i) Zertifikat Deutsch (ZD) – Goethe – Zertifikat B1 – Goethe – Institut.
(ii) Test DaF (τουλάχιστον βαθμίδα 3: TDN3) – Test DaF – Institut.
(iii) Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 – The European Language
Certificates (telc GmbH).
(iv) Zertifikat Deutsch – Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (OSD).
(v) Deutsches Sprachdiplom Stufe 1 (DSD I) / DSD der KMK Niveaustufe B1 –
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz.
(vi) IGCSE στη Γερμανική γλώσσα με βαθμό C και άνω.
(vii) GCE Ο-level στη Γερμανική γλώσσα με βαθμό C και άνω.
(viii) Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στα Γερμανικά,
τουλάχιστον του τετάρτου έτους των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
(ix) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή
του εξωτερικού, που περιλαμβάνει το μάθημα της Γερμανικής γλώσσας.

