
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τίτλος:   Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας 

Αρ. Θέσεων:  Μία (1) 

Κατηγορία: Με συμβόλαιο μερικής απασχόλησης 2 μηνών (Νοέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2019, 75 

ώρες/μήνα)  

Τόπος Εργασίας:  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα 

Έρευνας μερικής απασχόλησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εργαστεί στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη κέντρου 

επιδημιολογικών αναλύσεων και καταγραφών, αξιολόγησης κινδύνου και εφαρμογής μοντέλων πρόβλεψης νοσηρότητας και 

θνησιμότητας για υλοποίηση παρεμβάσεων βασισμένων στην τεκμηρίωση». 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

 

Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα σύστημα συλλογής και διαχείρισης επιδημιολογικής πληροφορίας για την Κύπρο, 

να αναπτύξει και εφαρμόσει μεθόδους αξιολόγησης κινδύνου για την υγεία και πρόβλεψης της νοσηρότητας, να διεξάγει 

συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις και  να παρέχει εκπαίδευση. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 

 

 Διαχείριση επιδημιολογικών δεδομένων 

 Ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας πρόβλεψης νοσηρότητας και θνησιμότητας 

 Συγγραφή ερευνητικών αναφορών. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει: 
 

 Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιδημιολογία ή στη Βιοστατιστική ή στη Δημόσια Υγεία ή σε άλλο 
συναφές αντικείμενο 

 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

 Εμπειρία στη χρήση και στον προγραμματισμό στατιστικών πακέτων 

 Εμπειρία σε έρευνες στον χώρο της υγείας 

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 Ικανότητα εργασίας με εγχώριες και διεθνείς ερευνητικές ομάδες. 
 
Οι υποψήφιοι/ες δεν χρειάζεται να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

  

Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 2 μηνών (Νοέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2019) με δυνατότητα 

ανανέωσης. Οι εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου θα καλύπτονται από τις μηνιαίες απολαβές του/της υποψηφίου/ας. 

Το κόστος εργοδότησης ανέρχεται στα €1500 ανά μήνα (από αυτό το ποσό αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και 

εργοδοτούμενου). Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού. 

 

 

 



 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 29.10.2019 και ώρα 14:00, τα ακόλουθα, ηλεκτρονικά σε PDF 

ή Word Format στο email med@ucy.ac.cy και pantavou.katerina@ucy.ac.cy με την ένδειξη “Θέση Ειδικού Επιστήμονα 

Έρευνας για Ιατρική Σχολή”: 

 

1. επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση 

2. βιογραφικό σημείωμα 

3. αντίγραφα πτυχίων και διδακτορικών διπλωμάτων 

4. ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Ειδική Επιστήμονα Έρευνας Αικατερίνη 

Πανταβού, τηλ.: 00357 22-895223 ή email: pantavou.katerina@ucy.ac.cy. 
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