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ATTENTION 
 

 Écrire dans le cahier prévu pour ce module 
 Utiliser un stylo bleu ou noir 
 Effectuer toutes les épreuves  
 Développer un seul sujet par page 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes 
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ÉPREUVE 1 
Intéressé(e) par le poste offert dans la petite annonce ci-dessous, vous écrivez une 
lettre pour poser votre candidature et présenter vos qualités et vos qualifications.   
(80-100 mots. Ne signez pas votre texte.) 
 
 

SEINE-METAL HELLAS S.A. RECHERCHE 
Employé(e)s de bureau avec notions  

d’informatique ou de comptabilité  
parlant et écrivant français et grec. 

Écrire à : 
SEINE-METAL HELLAS S.A. 

396, Bd Messogion 
15341 Ag. Paraskevi 

 
 

 

 
 

ÉPREUVE 2 
Rédigez une annonce pour le bulletin de l’Association franco-hellénique, dans le but 
d’informer ses membres sur l’objectif et les activités du nouveau programme de la 
municipalité d’Athènes présenté ci-dessous.  (80-100 mots. Ne signez pas votre texte.) 
 
 
 
 

Νέο Πρόγραµµα ∆ωρεάν Ξεναγήσεων σε Μουσεία και 
Αρχαιολογικούς Χώρους της Αθήνας 

Ο θεσµός των δωρεάν ξεναγήσεων στα Μουσεία και τους 
Αρχαιολογικούς Χώρους της πόλης µας, γνωρίζει µεγάλη 
ανταπόκριση, καθώς δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους της 
Αθήνας να γνωρίσουν τον πολιτιστικό της πλούτο µε τη βοήθεια 
έµπειρων και εξειδικευµένων ξεναγών. Το πρόγραµµα για τις 
ξεναγήσεις ανανεώνεται κάθε τρίµηνο και έχει ήδη διαµορφωθεί το 
νέο πρόγραµµα για το τρίµηνο Οκτωβρίου - ∆εκεµβρίου 2005. 

Οι ξεναγήσεις πραγµατοποιούνται υπό την αιγίδα του Πολιτισµικού Οργανισµού του ∆ήµου 
Αθηναίων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν για το πλήρες πρόγραµµα ξεναγήσεων 
και να λάβουν όλες τις πληροφορίες που επιθυµούν µέσα από τα δίπτυχα που διανέµονται από το 
Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων (Ακαδηµίας 50) και από την Πινακοθήκη του ∆ήµου 
Αθηναίων (Πειραιώς 51 – Πλ. Κουµουνδούρου), που έχει και την ευθύνη της κατάρτισης του 
προγράµµατος. Επιπλέον µπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα  210 3231841 και 210 3240762 
της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αθηναίων 
(http://www.cityofathens.gr).  

Επισηµαίνεται ότι όλες οι ξεναγήσεις ξεκινούν στις 10.30 το πρωί και πραγµατοποιούνται κάθε 
Κυριακή και ορισµένα Σάββατα, για όσους χώρους παραµένουν κλειστοί τις Κυριακές. 

http://www.cityofathens.gr 
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