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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

  ΚΡΗΤΗΣ  
Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Τηλ.:28210-37260, E-mail: info@tsi.gr Web: www.tsi.gr 

ΑΦΜ: 090181000  Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Χανιά, 02-02-2023 

Α.Π.: 415 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του 

Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της 

εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Επαναδιαμορφώσιμη Ετερογενής Πλατφόρμα Υψηλής 

Παράλληλης Επεξεργασίας για ασφαλή τεχνητή νοημοσύνη / REBECCA - Νο 101097224” και 

κωδικό ΕΠΙΤΣ:60047, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους 

στα πλαίσια του προγράμματος EuroHPC-Joint Undertaking της δέσμης KDT-JU 2021, με  

επιστημονικά υπεύθυνο τον Διδάκτορα της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. 

Ιάκωβο Μαυροειδή, κι έχοντας υπ’ όψιν τις ακόλουθες διατάξεις 

 

- Το άρθρο 93 του N. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 24 του Ν. 

4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

- Το άρθρο 17 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις», δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 20§1β του Ν. 4310/2014. 

- Τις διατάξεις των άρθρων 267 έως 276 του Ν. 4957/2022 καθώς και των άρθρων 229 έως 259 

του ίδιου νόμου, οι οποίες διέπουν την λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών 

Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), και ιδιαίτερα των άρθρων 272, 273, 243 και 244. 

- Την υπ’ αριθμόν 578/19/2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, ΦΕΚ 

1067/10-12-21 (τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης φορέων του 

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα). 

- Την από 15/12/2022 Απόφαση του ΔΣ του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (θέμα: 4ο) 

με την οποία εγκρίθηκε η διαχείριση του έργου με τίτλο “Επαναδιαμορφώσιμη Ετερογενής 

Πλατφόρμα Υψηλής Παράλληλης Επεξεργασίας για ασφαλή τεχνητή νοημοσύνη / REBECCA - 

No 101097224” και κωδικό ΕΠΙΤΣ:60047, καθώς και του 
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Προϋπολογισμού αυτού, σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες 

πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων. 

- Tην από 31/01/2023 Απόφαση του ΔΣ του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (θέμα: 5ο), 

με την οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση έκτακτου 

προσωπικού στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Επαναδιαμορφώσιμη Ετερογενής Πλατφόρμα 

Υψηλής Παράλληλης Επεξεργασίας για ασφαλή τεχνητή νοημοσύνη / REBECCA - No 

101097224”. 

- Την από 31/01/2023 Απόφαση του ΔΣ του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (θέμα 5ο) 

με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης στα πλαίσια του έργου με τίτλο                                           

“Επαναδιαμορφώσιμη Ετερογενής Πλατφόρμα Υψηλής Παράλληλης Επεξεργασίας για 

ασφαλή τεχνητή νοημοσύνη / REBECCA - No 101097224” και κωδικό ΕΠΙΤΣ:60047. 

- Την από 30/06/2022 Απόφαση του ΔΣ του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (θέμα 2ο) 

με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Ενστάσεων του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. 

- Την υπ’ αριθμόν 124η/31-01-2023 (αρ. πρωτ. 294/27-01-2023, ΕΠΙΤΣ, ΑΔΑ: ΡΦΔΡ465ΖΡΖ-ΩΔΑ) 

απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (θέμα 5o), με την οποία  

εγκρίθηκε το αίτημα διενέργειας της παρούσας. 
 
 

Ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για 

τη σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

 

 Ειδικότητα: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή 

Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Διπλωματούχος 

Μηχανικός Υπολογιστών & Πληροφορικής, από ΑΕΙ της Ελλάδας, ή κάτοχος ισότιμου ή 

ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ίδρυμα του 

εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

 Αριθμός ατόμων: Ένα (1) 
 

 Αντικείμενο: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας WP1: REBECCA HW/SW Specification and 

Evaluation Criteria, WP2: Hardware Development and Verification, WP7: Impact Creation and 

Outreach, στα πλαίσια του έργου με τίτλο “ Επαναδιαμορφώσιμη Ετερογενής Πλατφόρμα 

Υψηλής Παράλληλης Επεξεργασίας για ασφαλή τεχνητή νοημοσύνη / REBECCA - No 

101097224", με κωδικό ΕΠΙΤΣ: 60047. Στα πλαίσια του αντικειμένου θα συμμετάσχει στον 

σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας και τον σχεδιασμό επιταχυντών AI σε Xilinx 

FPGAs.  

ΑΔΑ: ΨΣ0Β465ΖΡΖ-1ΦΦ



3  

Συμμετοχή στην εκπόνηση των παρακάτω παραδοτέων.  

 

 Παραδοτέα: 

Συμμετοχή στα παραδοτέα 

D1.1: Updated REBECCA Requirements  

D1.2: Initial Specifications of REBECCA sub-systems and REBECCA overall architecture  

D2.1: Alpha version (MVP) of Processing and Reconfigurable chiplets components  

 

 Διάρκεια απασχόλησης - Αμοιβή:  

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε έως και πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ύστερα από σχετική εισήγηση του επιστημονικά 

υπευθύνου του έργου και απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων χωρίς 

διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ή την ημερομηνία λήξης 

που θα διαμορφωθεί μετά από παράταση ή παρατάσεις που θα δοθούν στο έργο και εφόσον 

υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην 

αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. 

Ως αμοιβή για τους πέντε (5) μήνες της σύμβασης ορίζεται το ποσό έως 6.510,00€ 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας 

δαπάνης «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» του έργου. 

 
 Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: 

• Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &Μηχανικός 

Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή 

Διπλωματούχος Μηχανικός Υπολογιστών & Πληροφορικής, από ΑΕΙ της Ελλάδας, ή κάτοχος 

ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ίδρυμα 

του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ1 και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, 

από ΑΕΙ της Ελλάδας, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας 

διπλώματος ή πτυχίου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σε 

αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης. 

 
1 Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή 

των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής 
ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του 
Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/ 2019 και ισχύει, καθώς και όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν τίτλους Σπουδών που 
έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής τα οποία περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο 
Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών 
Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 304 του Ν. 4957/2022).  
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 Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια: 

● Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

● Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση των αντικειμένων Λειτουργικά Συστήματα, 

προσομοίωση παράλληλων συστημάτων και σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων. 

● Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση του εργαλείου Xilinx Vivado. 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Είδος 
προσόντος (Α): 

Απαιτούμενο (Σ): 
Συνεκτιμώμε νο 

 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &Μηχανικός 
Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός & 
Μηχανικός Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Μηχανικός 
Υπολογιστών & Πληροφορικής, από ΑΕΙ της Ελλάδας, ή 
κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ίδρυμα του 
εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 
Α 

 
έως 40% 

 
(4% * βαθμό πτυχίου) 

Kάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, από ΑΕΙ της Ελλάδας, ή 
κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ίδρυμα του 
εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σε 
αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης. 

 

Α 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σ έως 20% 

Γνώση των αντικειμένων Λειτουργικά Συστήματα, 
προσομοίωση παράλληλων συστημάτων και σχεδιασμό 
ενσωματωμένων συστημάτων. 

Σ έως 20% 

Γνώση εργαλείου Xilinx Vivado. Σ έως 20% 

Σύνολο  Έως 100% 

 
 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία 

αναφέρονται στα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια της πρόσκλησης και 

βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 

 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1) Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου (βλ. Παράρτημα). 
 

2) Βιογραφικό Σημείωμα των υποψηφίων, το οποίο θα ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ από τα αντίγραφα 
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των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα προσόντα τα οποία περιγράφονται ως 

απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα στην παρούσα πρόσκληση, όπως π.χ. των τίτλων σπουδών, 

πιστοποιήσεων, συμβάσεων απασχόλησης – εργασίας, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, 

διπλωματικής εργασίας, επιστημονικών δημοσιεύσεων, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο, που 

τεκμηριώνει τα όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα. 

 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
 

Διευκρινίζεται ότι ως προς τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων (π.χ. τίτλους 

σπουδών, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις, κ.λπ.) ισχύουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 

4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), τα ακόλουθα : α) ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των λοιπών υπηρεσιών και 

φορέων της παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, αρκούν απλά, ευανάγνωστα 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων των πρωτοτύπων, 

β) ως προς τα ιδιωτικά έγγραφα, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

 δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 

φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου (παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014), γ) ως προς τα αλλοδαπά έγγραφα, αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών 

εγγράφων, υπό την προϋπόθεση της επικύρωσης των αντιγράφων από δικηγόρο. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: 

Α) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι, 

Β) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους 

οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, 

Γ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, 

Δ) ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα 

κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε 

κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή, 

Ε) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη 

σύναψη της σύμβασης. 

ΣΤ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από 

αυτές ή έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της απασχόλησης (ως προς τους 

άνδρες ενδιαφερόμενους). 
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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω 

αναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα: 14:00 (τέλος 

προθεσμίας). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση συνεργασίας μαζί με το σύνολο των 

δικαιολογητικών (σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη 

διεύθυνση: info@tsi.gr 

με τη σημείωση στο Θέμα: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Α.Π. 415/02-02-2023. 

Στο Ηλεκτρονικό Μήνυμα θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται: 

1. Η ένδειξη: για το έργο με τίτλο «Επαναδιαμορφώσιμη Ετερογενής Πλατφόρμα Υψηλής 

Παράλληλης Επεξεργασίας για ασφαλή τεχνητή νοημοσύνη / REBECCA - No 101097224» και 

κωδικό ΕΠΙΤΣ:60047, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διδάκτορα της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, Ιάκωβο Μαυροεϊδή. 

2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Αντικατάσταση της πρότασης συνεργασίας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

με κατάθεση με τον ίδιο ως άνω τρόπο συμπληρωματικής πρότασης. 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ - 

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. 

2. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

3. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό 

προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Το αντίγραφο του αλλοδαπού τίτλου ο οποίος 

συνοδεύει το πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ προσκομίζεται σε απλό φωτοαντίγραφο και δεν 

απαιτείται να φέρει θεώρηση από δικηγόρο. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία 

του) στην πρόσκληση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (ταυτοσημία ή αντιστοιχία), 

υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

mailto:info@tsi.gr
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μαθημάτων του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει η Σχολή/Τμήμα που 

χορήγησε το εν λόγω δίπλωμα ή πτυχίο, ή τυχόν άλλο έγγραφο που θα ζητηθεί από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι ο τίτλος αυτός 

στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του 

πτυχίου που ζητείται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

5.  Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει 

σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε 

καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, 

μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με την οποία μετέχει στη διαδικασία και 

υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω. 

Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής 

διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: α) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την 

οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους 

αφορά στον ιδιωτικό τομέα) συνοδευόμενη από αντίγραφο/α σχετικής/ων σύμβασης/- εων 

ή από βεβαίωση οικείου εργοδότη ή από αντίγραφο/α Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών από τα 

οποία θα προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία που απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης, β) Βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η 

εμπειρία τους αφορά στον δημόσιο τομέα) ή/και αντίγραφο/α σχετικής/ων συμβάσης/-εων 

με τον οικείο φορέα του δημοσίου. 

Σε περίπτωση που απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή 

ερευνητικά/τεχνικά αντικείμενα, η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: α) Aντίγραφο/α σχετικής/ων σύμβασης/εων ή/και βεβαίωση του Διευθυντή 

του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ή του αρμόδιου Υπεύθυνου Ερευνητικού Κέντρου 

ή Ινστιτούτου ή ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του ερευνητικού 

έργου ή προγράμματος, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την 

οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με τον Φορέα (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή 

έργου) και το ερευνητικό/τεχνικό αντικείμενο της απασχόλησης, β) Σε περίπτωση που από τα 

παραπάνω δεν προκύπτει το ερευνητικό/τεχνικό αντικείμενο της απασχόλησης απαιτείται 

βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, στην οποία θα αναφέρεται το 

αντικείμενο. 

Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει από τα απαιτούμενα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω, δεν θα μπορεί να 

λαμβάνεται υπόψη. 

6. Γλωσσομάθεια (όπου αυτό απαιτείται βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης): 

ΑΔΑ: ΨΣ0Β465ΖΡΖ-1ΦΦ
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Η πιστοποίηση γνώσης που αφορά τον τίτλο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το 

άρθρο 1 του π.δ. 146/2007 "Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός 

προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει" (ΦΕΚ Α 

185) σε συνδυασμό και με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 

"Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα" (ΦΕΚ Α 115) ), για λεπτομέρειες δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι. 

α) 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 της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (ii) Με 

Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 

αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Κρατικό 

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2, (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών 

σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση 

τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή, 

β) η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ. 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. 

α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄) και 

γ) η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της 

αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον 

φοίτησης. 

Σημείωση: 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. 

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση του τίτλου γλωσσομάθειας με τον οποίον 

αποδεικνύεται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας2. Εφόσον όμως πρόκειται για αλλοδαπό 

τίτλο, απαιτείται η επικύρωση από δικηγόρο του φωτοαντιγράφου που θα υποβληθεί. 

7. Γνώση χειρισμού Η/Υ (όπου αυτό απαιτείται βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης): 

Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του 

ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα 

όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει»  (ΦΕΚ  A΄  39/5.3.2001,  ΦΕΚ  Α ́  24/30.01.2013  και  ΦΕΚ  Α 

 
 
 

2 Ίδ. σχετ. άρ. 58 ν. 4674/11-03-2020 ΦΕΚ 53 τ. Α΄. 
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63/9.3.2005). Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ 

γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. 

8. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δεν 

συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, η δε τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου 

έχει το χαρακτήρα αποδοχής Πρότασης για σύναψης σύμβασης. Η διαδικασία της 

Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα 

κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μία Πρόταση ή όταν έχει βαθμολογηθεί μόνο μία 

Πρόταση). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η Πρόταση του ενδιαφερόμενου 

με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς δεν 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά 

κατάταξης, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. 

9. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 

συγκροτείται νομίμως, κατά τις κείμενες διατάξεις, δυνάμει απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. 

Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Υποβληθείσα Πρόταση, η οποία δεν πληροί τα 

απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται τεκμηριωμένα 

με ρητή αναφορά του λόγου αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

10. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων αποτελεί δική τους ευθύνη και τελείται με την 

ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ε.Π.Ι. 

Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Ακολούθως, η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. 

Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων για την αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των 

Προτάσεων και τη σύναψη των συμβάσεων θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 

ιστοσελίδα του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να 

υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) 

δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία έχει ορισθεί 

με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, εντός προθεσμίας 

πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της ως άνω απόφασης. 

11. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των λοιπών υποψηφίων 

κατόπιν γραπτής αίτησής τους αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της 

ένστασης κατά τα ως άνω, με μελέτη αυτών στα γραφεία του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών 

Συστημάτων, εκτός και εάν αυτό δεν μπορεί να καταστεί εφικτό και υπό τις προϋποθέσεις που 

θέτει το άρθρο 5 του ν. 2690/1999, (ΦΕΚ Α 45), όπως αυτό ισχύει σήμερα και η λοιπή νομοθεσία 

για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

12. Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ων με άλλο/άλλους 
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ενδιαφερόμενο/ους για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα κατάταξης, χωρίς περαιτέρω 

διαδικασία. 

13. Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

14. Η σύναψη των υπό δημοσίευση συμβάσεων τελεί υπό τον όρο της έγκαιρης χρηματοδότησης 

και τις ανάγκες του έργου, αποκλειομένης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

15. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του 

Προγράμματος. 

16. Σε περίπτωση που το επιλεχθέν πρόσωπο είναι δημόσιος υπάλληλος φέρει προσωπική 

ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26). 

17. Το Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 

σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη 

συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειομένης οιασδήποτε αξιώσεως των 

ενδιαφερομένων. 

 
 

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@tsi.gr . Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα 

αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών 

Συστημάτων www.tsi.gr 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 

και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

Καθηγητής Μιχαήλ Πατεράκης 

mailto:info@tsi.gr
mailto:info@tsi.gr
http://www.tsi.gr/
ΑΔΑ: ΨΣ0Β465ΖΡΖ-1ΦΦ



11  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται ως 

εξής: 

 

 (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 

19/11/2019) 

• Business English Certificate Higher του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 200-210 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 

200-210 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council 

– IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω . 

• ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (English 

LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan 

Language Assessment.) 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL 

ή EDEXCEL Level 3 Certificate in ESOL International(CEF C2) 

• 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-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE  IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη 

της άριστης γνώσης). 

ΑΔΑ: ΨΣ0Β465ΖΡΖ-1ΦΦ



12  

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 

Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR C2) 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

«Distinction” ή “Credit”). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework 

equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009) 

• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF 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 (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level 

(Gatehouse Awards). 

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, 

Writing, Speaking). 

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

• GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL 

International (Classic C2) 

• C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 

(MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) 

(Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) 

•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 

• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level C2 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International 

(Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2) 

 

 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 180-199 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 

score 180-199 
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• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180- 

190 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 

19/11/2019) 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council 

– IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8. 

• Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή Business English 

Certificate Higher του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

• Business English Certificate VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 

180-190 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 

EDEXCEL Level 2 Certificate in ESOL International(CEF C1) 

• 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) ή PEARSON EDI Level 2 

Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR C1) 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση 

που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

«Distinction” ή “Credit”). 
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• OCNW  Certificate  in  ESOL  International  at  Level  2 (Common European Framework 

equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009) 

• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

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

• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS) 

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse 

Awards). 

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, 

Writing, Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 

του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN Language 

ASSESSMENT. 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 

έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή 

ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment 

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

• GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL 

International (Classic C1) 

• C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 

(Expert C1) και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert 

C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 

• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 

• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level C1 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International 

(Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C1) 
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(γ) Καλή γνώση (Β2) : 
 
 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 160-179. 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 

160-179 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 

19/11/2019) 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council 

– IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. 

• Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή Business English 

Certificate Vantage του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 

• Business English Certificate Preliminary του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 

score 160-170 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 

• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (English 

LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan 

Language Assessment.) 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 

EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE 

COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2) 

•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). 

•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic American 

University (Nashua, New Hampshire, USA) 
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• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 

780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 

Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR B2) 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση 

που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

«Distinction” ή “Credit. 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework 

equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009) 

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF 

B2. 

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS) 

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse 

Awards). 

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, 

Writing, Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 

του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS ή του MICHIGAN Language ASSESSMENT 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 

έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL 

International (Classic B2) 
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• Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 

(Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) 

(Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 

• Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 

• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level B2 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International 

(Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2) 

 
 

Σημείωση: Άλλα πιστοποιητικά πλην των ανωτέρω προκειμένου να αξιολογηθούν για την 

απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται με ένα από τα 

παρακάτω: 
 

•βεβαίωση του φορέα έκδοσης, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή, ή 
 

•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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(Τόπος)…….…….., ….. / ….. / ……. 
 
 

Όνομα : ……………………………………………………………………………………………… 

Επώνυμο : ……………………………………………………………………………………………… 

Πατρώνυμο : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Μητρώνυμο 
 

: 
 

……………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία 
Γέννησης 

 

 
: 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 

Δ/νση : ……………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 
 
 
 
 

Προς την Επιτροπή Αξιολόγησης της με αριθμό πρωτοκόλλου Α.Π. 415/02-02-2023. 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησης, σας υποβάλλω πρόταση για την/τις υπό πλήρωση 

θέση/θέσεις. 

 

Δηλώνω ρητά ότι ενημερώθηκα σχετικά και παρέχω στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 

Συστημάτων (ΕΠΙΤΣ) τη συναίνεσή μου για την εκ μέρους του τήρηση σε (έντυπο ή ηλεκτρονικό) αρχείο, συλλογή 

και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως αυτά περιέχονται και περιλαμβάνονται στην υποψηφιότητά 

μου και για το σκοπό της αξιολόγησής της, στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΙΤΣ Α.Π. 415/02-02-

2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/29-8-

2019). 

 
 
 

Ο/Η υποβάλων/ουσα Πρόταση 
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