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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα: Παράταση Προκήρυξης για την κάλυψη μιάς (1) θέσης υποψήφιου διδάκτορα με
σύμβαση ανάθεσης έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση
του προγράμματος / έργου με τίτλο: «Health CASCADE - Evidence-based co-creation
methodology for closing the implementation gap between knowledge and action in
health promotion» (Ε-12444), (HORIZON 2020/Marie Skłodowska-Curie Innovative
Training Networks (MSCA-ITN) – Grant Agreement No 956501.
Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 678ης Συνεδρίασης/04-03-2021 (θέμα 14ο) του
ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
- Τη με αριθμό 015/2021-960/12-03-2021 προκήρυξη.
- Τη με αρ. πρωτ. 101/01-01-2021απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(ΑΔΑ: 6989469ΗΕΒ-ΚΧ7).
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, δίδεται παράταση στη με αριθμό 015/2021960/12-03-2021 Προκήρυξη, η οποία αφορά την κάλυψη μιάς (1) θέσης υποψήφιου
διδάκτορα με σύμβαση ανάθεσης έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην
κατηγορία του “Early Stage Researcher (ESR)” διάρκειας (12) μηνών με την δυνατότητα
ανανέωσης έως συνολικά 36 μήνες υπό καθεστώς αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή
ο επιλεγείς υποψήφιος διδάκτορας δεν πρέπει να κατέχει άλλη θέση), στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Health CASCADE - Evidence-based cocreation methodology for closing the implementation gap between knowledge and
action in health promotion» (Ε-12444) (HORIZON 2020/Marie Skłodowska-Curie
Innovative Training Networks (MSCA-ITN)– Grant Agreement No 956501.
Κατά τα άλλα ισχύει η με αρ. 015/2021-960/12-03-2021 Προκήρυξη.
Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και Τετάρτη 14 Μαρτίου
2021 (23:59)., θα ληφθούν υπόψη.
Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την
ανωτέρω προκήρυξη ορίζεται η Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 (23:59).
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Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στον κατωτέρω σχετικό σύνδεσμο:
http://www.demokritos.gr/jobs/015-2021-960/
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