
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΈΡΕΥΝΑΣ) 

 

Τίτλος:   Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας 

Αρ. Θέσεων:  Μέχρι μία (1) 

Κατηγορία: Σύμβαση (συμβόλαιο μερικής ή πλήρους απασχόλησης για μέχρι τέσσερεις (4) μήνες) 

Τόπος Εργασίας:  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 

 

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μέχρι μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική 
ή πλήρη απασχόληση στο εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «The Role of Social Interactions and Formal Institutions on 
Information Aggregation». 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 

Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας αποτελούν τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων, 
την ανάλυση δεδομένων, και την εκπόνηση μελετών που αποσκοπούν σε έρευνα υψηλού επιπέδου και προβολή των αποτελεσμάτων 
της σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου (BSc, BA) στα Οικονομικά ή σε συναφή κλάδο όπου έχουν 
αποκτήσει εμπειρία στην ανάλυση μαθηματικών μοντέλων και δεδομένων. 

• Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

• Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα. 

 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

• Καλή γνώση Μικροοικονομικής Θεωρίας, Θεωρίας Παιγνίων ή/και Πειραματικών Οικονομικών αποτελεί πλεονέκτημα.  

• Εμπειρία σχετική με τη διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων στα Οικονομικά αποτελεί πλεονέκτημα. 

• Γνώση οικονομετρικών μεθόδων και λογισμικού ανάλυσης δεδομένων (π.χ. STATA) αποτελεί πλεονέκτημα. 

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

Συμβόλαιο μερικής απασχόλησης για περίοδο 4 μηνών. Η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2022. Οι μηνιαίες 
ακαθάριστες απολαβές καθορίζονται από €870 έως €1300 (ανάλογα με τη συνολική διάρκεια της σύμβασης, τις ώρες απασχόλησης 
και τα προσόντα). Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και 
τυχόν φόρος εισοδήματος. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω: 

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

• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά 

• Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες 

• Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο ακαδημαϊκών από τους οποίους είναι δυνατό να ζητηθούν συστάσεις 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον Δρ. Νικόλαο Τσάκα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
tsakas.nikolaos@ucy.ac.cy μέχρι την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 σε μορφή PDF. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Νικόλαο Τσάκα. (τηλ: +35722893688  και email: tsakas.nikolaos@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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