
 
 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ CY-BIOBANK: ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΚΕΝH ΘΕΣH ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ (RESEARCH ASSOCIATE) 

 

Τίτλος:     Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας (Research Associate) – Ιατρός - Κλινικός Συντονιστής  

Αρ. Θέσεων:    Μία (1) 

Κατηγορία:    Με συμβόλαιο για 3 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης 

Τόπος Εργασίας:  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 

Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις από αδειούχους ιατρούς, 
για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Research Associate), προς υποστήριξη 
των κλινικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Ο υποψήφιος θα εργάζεται στο ερευνητικό πρόγραμμα “Center of Excellence in Biomedical Research - 
Biobanking and the Cyprus Human Genome Project (CY-Biobank)” που συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Ο υποψήφιος πρέπει να: 

1. Κατέχει πτυχίο ιατρικής και να έχει τίτλο σε αναγνωρισμένη παθολογική ειδικότητα. Η κατοχή διδακτορικού 
τίτλου, PhD, δεν είναι απαραίτητη, όμως θα αξιολογηθεί ως σημαντικό επιπρόσθετο προσόν. 

2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 

 

Προηγούμενη εμπειρία ή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή ενασχόληση με τις δραστηριότητες 
Βιοτράπεζας θα θεωρηθούν επίσης ως επιπρόσθετα προσόντα. 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι άτομο δημιουργικό, ενθουσιώδες και να τον ενδιαφέρει η ιατρική / βιοϊατρική 
έρευνα. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα προτιμηθεί 
υποψήφιος/α με διοικητικές ικανότητες και ικανότητες ανάληψης αυξημένων πρωτοβουλιών υπό την εποπτεία 
του Συντονιστή του προγράμματος.  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 

Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής έχει αναβαθμιστεί σε Κέντρο Αριστείας στη Βιοϊατρική Έρευνα, με 
επίκεντρο τη Βιοτράπεζα Κύπρου. Το άτομο που θα επιλεγεί θα είναι ο/η Κλινικός Συντονιστής των 
δραστηριοτήτων της Βιοτράπεζας, υπεύθυνο για την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής του Κέντρου για 
στρατολόγηση και εγγραφή εθελοντών, ασθενών και υγειών ατόμων. Θα είναι υπεύθυνο για ομάδα λειτουργών 
υγείας και θα συνεργάζεται με ομάδα ερευνητών του Κέντρου, ώστε να εμπλουτισθεί η Βιοτράπεζα και η βάση 
δεδομένων του Κέντρου με υψηλής ποιότητας ιατρικά αρχεία και βιολογικό υλικό που θα χρησιμοποιείται για 
βιοϊατρικές έρευνες, προς όφελος των πολιτών. Θα έχει την ευκαιρία να σχεδιάσει ερευνητικά προγράμματα και 



θα ενθαρρυνθεί να υποβάλει ερευνητικές προτάσεις για χρηματοδότηση από την Κύπρο ή το εξωτερικό, σε 
συνεργασία με ερευνητές του Κέντρου.  

ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ: 

Η πλήρωση της θέσης είναι με τριετές συμβόλαιο με πλήρη απασχόληση με δυνατότητα ανανέωσης αναλόγως 
χρηματοδότησης. Η επιλογή προσοντούχου ατόμου με καθεστώς μερικής απασχόλησης, είναι υπό συζήτηση. Το 
μηνιαίο κόστος εργοδότησης θα κυμανθεί αναλόγως προσόντων, μεταξύ 4,500 - 5,500 ευρώ. Από το ποσό αυτό 
θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου και εργοδότη. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.  

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση, με σύντομη περιγραφή προσόντων και ικανοτήτων (μια 
σελίδα). 

2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας (μέχρι 2 σελίδες). 

3. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές. 

4. Σχετικά πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, εκτός εάν 
είναι η μητρική γλώσσα ή ο υποψήφιος είναι απόφοιτος ελληνικού / αγγλικού πανεπιστημίου.  

 
Οι καλύτεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. 
 
Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς σε ένα μόνο αρχείο τύπου pdf στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση biobank@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, 2020. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον υπεύθυνο του ερευνητικού 
προγράμματος Καθ. Κωνσταντίνο Δέλτα, τηλ.: 22-892882 ή Email: deltas@ucy.ac.cy 

 


