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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
LIFE18 IPE/GR/000013: «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην 

Ελλάδα» (Circular Economy Implementation in Greece) 
 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

To Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής 

Οικονομίας στην Ελλάδα» με ακρωνύμιο LIFE IP CEI Greece και κωδικό LIFE18 IPE/GR/000013 το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο προτίθεται 

να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου 

διάρκειας του εν λόγω Έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και 

έχοντας υπόψη: 

• Τo από 21.10.2019 συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του 
Προγράμματος με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της 
χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου “LIFE IP Circular Economy Implementation in 
Greece’’ για το διάστημα από 15.07.2019 (με πρώτο μήνα υλοποίησης τον 11ο του 2019) και 
μέχρι 31.10.2027 και του από 03/07/2020 συμφωνητικού συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου 
μεταξύ του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Κωδικός Έργου: LIFE18 IPE/GR/000013). Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης 
χρηματοδότησης μεταξύ των Συνδικαιούχων του Έργου είναι και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων 
(ΔΑΦΝΗ). Το έργο που υλοποιείται, αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης του Εθνικού 
Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. 

• Την από 16-12-2021  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΦΝΗ, με την οποία εγκρίθηκε 
η προκήρυξη για τη σύναψη συμβάσεων έργου για την υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου 
LIFE. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΑΦΝΗ)                  
 

Ταχ. Δ/νση           : ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 49   

Ταχ. Κώδικας       : 11634 Αθήνα  Αθήνα, 27-12-2021 

Πληροφορίες       : Βίκυ Ράππου  Αρ. Πρωτ: 198/2021  

Τηλέφωνο            : 2107220837    

e-mail                   : info@dafninetwork.gr   
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Τίτλος Θέσης: Ειδικός Απορριμμάτων 

Κωδικός Θέσης: LIFE-IP CEI-Greece – Θ4 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα 

απασχοληθεί στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή της 

Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» με κωδικό LIFE18 IPE/GR/000013 μέσω Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 

ιδιωτικού δικαίου. 

Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό 
συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο “LIFE IP CEI Greece’’ (LIFE18 
IPE/GR/000013) και για το μέρος που αφορά στο ΔΑΦΝΗ, ως Συνδικαιούχο του ανωτέρω έργου, για τη 
θέση αυτή.  

Το υποψήφιο άτομο θα συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις: 

• Δράση Α2: Προπαρασκευαστικές Τεχνικές και Οικονομικές Μελέτες για έργα επίδειξης Κυκλικής 
Οικονομίας. 

• Δράση Α3: Μελέτη έναρξης και αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της κυκλικής 

• οικονομίας σε βασικούς τομείς. 

• Δράση C2: Εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την Κυκλική Οικονομία σε επιλεγμένες 
Νησιωτικές & Ορεινές περιοχές. 

• Δράση C5: Ανάπτυξη τοπικών/περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αγροδιατροφικών 
αποβλήτων. 

• Δράση C7: Δράσεις Οικοδόμησης Δυναμικού.  

• Δράση D3: Παρακολούθηση του αντικτύπου των πιλοτικών δράσεων και των δράσεων επίδειξης 
του έργου.  

• Δράση Ε1: Ευαισθητοποίηση κοινού, δράσεις συμμετοχής και διάχυσης. 

• Δράση Ε2: Διάχυση αποτελεσμάτων έργων και δικτύωση με άλλα έργα και πρωτοβουλίες σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

• Δράση Ε3: Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής αναπαραγωγής και μεταφοράς των 
αποτελεσμάτων του έργου. 

• Δράση F1: Συνολική διαχείριση του έργου και παρακολούθηση της προόδου εργασιών του. 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης το άτομο θα οφείλει να υποβάλει ως παραδοτέα περιοδικές 
εκθέσεις στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητές του στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας 
και η συμμετοχή του σε σχετικές δράσεις του Έργου. 

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο Μηχανικού, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Περιβάλλοντος, λοιπών 

Θετικών Επιστημών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του 

εξωτερικού. 

• Επαγγελματική Εμπειρία άνω των τεσσάρων (4) ετών σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ή σε έργα διαχείρισης αποβλήτων/κυκλικής οικονομίας. 

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Y. 

Επιθυμητά Προσόντα (που θα συνεκτιμηθούν): 
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• Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε ζητήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, διαχείρισης αποβλήτων ή κυκλικής οικονομίας. 

• Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη Δήμων. 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη τευχών διαγωνισμών για τη δημοπράτηση έργου.  

• Γνώση Ευρωπαϊκού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων και 

την Κυκλική Οικονομία. 

• Εμπειρία στην υλοποίηση έργων LIFE. 

• Εμπειρία άνω των δύο (2) ετών στην υλοποίηση έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά Έργα / Εθνικά 

Ερευνητικά Προγράμματα. 

Δ. ΑΜΟΙΒΗ 

Η συνολική αμοιβή ορίζεται μέχρι το ποσό των 29.760,00 ευρώ περιλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ, ενώ ατο τελικό ποσό θα είναι ανάλογο των προσόντων του επιλεγέντος ατόμου και της διάρκειας 

απασχόλησής του μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. Στο προβλεπόμενο 

ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του 

Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του 

Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται. 

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΟΠΟΣ 

Η σύμβαση διαρκεί μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, ήτοι 31/12/2022, με ημερομηνία εκκίνησης 

την υπογραφή αυτής. Ως τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η έδρα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι 

Αστυδάμαντος 49, 11634, Αθήνα. 

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του 

ΔΑΦΝΗ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, 

μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.   

ΣΤ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Τα υποψήφια άτομα στην περίπτωση επιλογής τους για συνεργασία, θα πρέπει να είναι σε θέση να 

παράσχουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπόδειγμα στο Παράρτημα). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους εφόσον προέρχονται από Ελληνικό Ίδρυμα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

4. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών που προέρχεται από ισοδύναμο Ανώτατο Ίδρυμα Εκπαίδευσης 

του εξωτερικού νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα. 

5. Απλά φωτοαντίγραφα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ. 

6. Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων πτυχίων από τα οποία θα προκύπτει η γνώση ξένων γλωσσών. 

7. Απλά φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας/εμπειρίας από προηγούμενους 

εργοδότες και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων της εμπειρίας τους, κ.λπ. Ως εμπειρία νοείται 

η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση εργασίας ή σύμβαση 

έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα, συναφή 

με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών 
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με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στην παρούσα διαδικασία και σε συνδυασμό πάντοτε, 

με την κατά περίπτωση ασφαλιστική κάλυψη. 

Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας 

της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: 

• Για μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 

o Σχετικές συμβάσεις ή βεβαιώσεις των οικείων φορέων από τις οποίες να προκύπτει 

επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης καθώς και τα 

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο (για υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στο 

δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα). 

o Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική 

διάρκεια της ασφάλισης (για τους υποψήφιους που η εμπειρία τους αφορά στον 

ιδιωτικό τομέα). 

• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

o Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική 

διάρκεια της ασφάλισης. 

o Σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη 

χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας. 

8. Απλά φωτοαντίγραφα λοιπών βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή σχετικών συστατικών επιστολών ή 

άλλως αποδεικνυόμενη συναφής επαγγελματική εμπειρία. 

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

• ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας 

ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

• ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο 

τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 

περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.  

• ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,  

• ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές 

καταστάσεις.  

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

οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,  

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

ζητούνται από το ΔΑΦΝΗ,  

• 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 επιλεγούν,  

• ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση του 

ΔΑΦΝΗ, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη 

της σύμβασης,  

• την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος,  
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• την χρονική διαθεσιμότητα τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,  

• για τους άνδρες την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή την νόμιμη 

απαλλαγή από αυτές,  

• την μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 

 

Κατά την φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναγκαίο να αποσταλούν τα δικαιολογητικά 1 και 2 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η ρητή δέσμευση του 

ενδιαφερόμενου ατόμου να υποβάλει και τα λοιπά ανωτέρω δικαιολογητικά σε περίπτωση επιλογής του 

για συνεργασία. Σημειώνεται ότι στο βιογραφικό θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία να 

τεκμηριώνουν την επάρκεια των προσόντων προς αξιολόγηση, όπως αυτά αποτυπώνονται στους 

σχετικούς πίνακες της παρούσας.  

Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 Τα υποψήφια άτομα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

info@dafninetwork.gr με θέμα «Υποβολή πρότασης για τη θέση Ειδικός Απορριμμάτων για το έργο LIFE-

IP CEI-Greece» επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα.  

Εναλλακτικά δύναται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε κλειστό φάκελο αυτοπροσώπως ή μέσω 

εξουσιοδοτημένου προσώπου, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση 

Αστυδάμαντος 49, 11634, Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή τα έγγραφα θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε 

φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς τα εξής: 

ΠΡΟΣ: Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση «Ειδικός απορριμμάτων για το έργο LIFE-IP CEI-Greece» 

για το έργο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» με κωδικό LIFE18 IPE/GR/000013. 

Ονοματεπώνυμο ατόμου, Διεύθυνση, Τηλέφωνο επικοινωνίας 

Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου ξεκινά από την ημέρα 

της ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι την 27-12-2021, και λήγει την 

7-1-2022 στις 15:00. Οι προτάσεις που παραλαμβάνονται μετά την λήξη της προθεσμίας της 

υποψηφιότητας δεν εξετάζονται.  

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται 

με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τον Γενικό Διευθυντή του ΔΑΦΝΗ. 

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι η εξής: 

• Αρχικά, ελέγχεται η πληρότητα των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και 

καταρτίζεται κατάλογος των ατόμων που πληρούν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση ως 

απαραίτητα προσόντα.  

• Εν συνεχεία, λαμβάνει χώρα συνολική αξιολόγηση των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων 

των συμμετεχόντων και καταρτίζεται πίνακας βαθμολογίας προσόντων.  

• Εν συνεχεία, το ΔΑΦΝΗ καλεί σε προσωπική συνέντευξη (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), όσα 

υποψήφια άτομα πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.  

mailto:info@dafninetwork.gr
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• Ακολούθως, διενεργούνται συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες που έχουν προσκληθεί.  

• Τέλος, καταρτίζεται τελικός πίνακας κατάταξης στον οποίο παρουσιάζεται η τελική σειρά 

αξιολόγησης με βάση την τελική βαθμολόγηση. 

Η βαθμολόγηση των προσόντων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια των παρακάτω Πινάκων. 

Πίνακας 1: Βαθμολόγηση κριτηρίων βιογραφικού 

α/α Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

1 Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης: 

• Έτη εμπειρίας σε θέση συναφή στο αντικείμενο της 

πρόσκλησης (1-10). 

• Αριθμός Ευρωπαϊκών έργων, κατά προτεραιότητα 
LIFE, σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
διαχείρισης αποβλήτων ή κυκλικής οικονομίας στα 
οποία έχει συμμετάσχει το ενδιαφερόμενο άτομο 
και ο βαθμός απασχόλησής του σε αυτά (1-10). 

• Εμπειρία στο σχεδιασμό και εκπόνηση μελετών 
σκοπιμότητας έργων και δράσεων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, διαχείρισης αποβλήτων ή/και κυκλικής 
οικονομίας (1-10). 

• Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη Δήμων και σύνταξη 
τευχών διαγωνισμών για δημοπράτηση δημοσίων 
έργου (1-5). 

• Γνώση Ευρωπαϊκού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου 
σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων και την 
Κυκλική Οικονομία (1-5). 

40 

2 Βαθμός τίτλου σπουδών ΑΕΙ Βαθμός (1-10) 

3 Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  Βαθμός (1-10) 

4 Διδακτορικό δίπλωμα 5 

5 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 10 

6 Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 5 

7 Εμπειρία σε συναφή λογισμικά 10 

8 Λοιπή συναφής εμπειρία και δεξιότητες 10 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

Πίνακας 2: Βαθμολόγηση κριτηρίων συνέντευξης 

α/α Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

1 Επαγγελματική ανάπτυξη και προοπτική 20 

2 Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας 20 

3 Ανάληψη πρωτοβουλιών – Αυτονομία εργασίας 20 
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4 Αντίληψη ιδιαιτεροτήτων νησιωτικότητας 10 

5 Ευελιξία μετακίνησης και εργασίας στο πεδίο 10 

6 Ποιότητα γραπτού και προφορικού λόγου στην αγγλική 10 

7 Επίπεδο γνώσης απαραίτητων λογισμικών 10 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (0-100) = 0,5*(ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ + ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ) 

Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΑΦΝΗ (www.dafninetwork.gr). 

Το υποψήφιο άτομο που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να 

υποβάλει σχετικό αίτημα ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από 

την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του 

ΔΑΦΝΗ.  

Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα 

συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων 

τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 

45/9.3.1999), εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και 

υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, 

ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή. 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

Κων/νος Κομνηνός 

 

 

Συνημμένα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα «πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»  

http://www.dafninetwork.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Υπόδειγμα «Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

ΠΡΟΣ: Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) 

 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
για την θέση  

«Ειδικός απορριμμάτων για το έργο LIFE-IP CEI-Greece»  
για το έργο  

«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» με κωδικό LIFE18 IPE/GR/000013. 

 

Επώνυμο: 

……………………………………….. 

Όνομα: 

……………………………………….. 

Όνομα πατέρα: 

…………………………………………. 

Πτυχίο (ή Δίπλωμα): 

………………………………………….. 

ΑΔΤ: 

…………………………………………… 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Οδός: …………………………..…Αρ. ………. 

Τ.Κ.: ……………… Πόλη ………………………. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

………………………………………… 

e-mail: 

……………………………………… 

Ημερομηνία: 

……………………………………… 

Υποβάλω συνημμένα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου LIFE με τίτλο: «Εφαρμογή 
της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» και 
κωδικό LIFE18 IPE/GR/000013. 

(Εν συνεχεία το ενδιαφερόμενο άτομο δύναται 
να παραθέσει τους ειδικότερους λόγους και 
κίνητρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν 
λόγω θέση) 

 

 

 

 

 

 

Ο/Η Υποβάλ….. 

 

 

 

(Υπογραφή) 
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