
 
 

 
 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας (Research Associate) 

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μια (1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση (συμβόλαιο μέχρι και δώδεκα (12) μήνες) 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 

Το τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας για 

πλήρη ή μερική απασχόληση για τις ανάγκες της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης της Δρ. Ελένης Αριστοδήμου. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

• Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου στον κλάδο της Ανάλυσης Δεδομένων ή Οικονομετρία ή 
Στατιστική ή Μαθηματικά ή Πληροφορική ή Οικονομικά ή συναφή κλάδο με εμπειρία στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας. 

• Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων.  

• Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού λογισμικού κώδικα οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων (programming) σε γλώσσες 
προγραμματισμού όπως π.χ. STATA, R. 

• Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).  

• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία.  
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

• Διδακτορικός τίτλος σε ένα από τους παραπάνω τομείς θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 
 
Τα καθήκοντα και ευθύνες του/της Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας είναι μεταξύ άλλων: 

• Ανάλυση (panel) δεδομένων με τη χρήση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων.  

• Διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω προγραμματισμού.  
 
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  
 
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο μερικής ή πλήρους απασχόλησης μέχρι και 12 μήνες. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές 
καθορίζονται από €870 εώς €2100 (ανάλογα με τη συνολική διάρκεια της σύμβασης, τις ώρες απασχόλησης και τα προσόντα). Από αυτό 
το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν φόρος εισοδήματος. Δεν 
προνοείται 13ος μισθός. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω: 

• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση (1 σελίδα). 

• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά (περιλαμβανομένων διεύθυνσης και αριθμού επικοινωνίας) 

• Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες. 

• Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή από ακαδημαϊκό πρέπει να καταφθάσει αυτόνομα στο παρακάτω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν τα πιο πάνω ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aristodemou.d.eleni@ucy.ac.cy 
μέχρι τις 24/02/2023. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Δρ. Ελένη Αριστοδήμου (τηλ. 
22893698 και email: aristodemou.d.eleni@ucy.ac.cy) 
 
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη 

ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης 

τους. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.   

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, 

ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και 

το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο  

και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη 

διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ 

υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και 

δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες 

τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.   
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