
 

                                 

 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας  

Αρ. Θέσεων: Μία (1) 

Κατηγορία: Συμβόλαιο για 1 έτος  

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 
 
 
Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την άμεση 
πλήρωση θέσης για το ερευνητικό πρόγραμμα: «ΑΚΕΣΩ» με τίτλο 
 «Μελέτη Θεραπείας Ελλειμμάτων Επίγνωσης στην Επίκτητη Εγκεφαλική Βλάβη» 
(https://www.cancyprus.org/projects/aceso/), το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος “Νησίδες 
Αριστείας”, του σχέδιου χορηγιών Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με Ειδικό στόχο την Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. 

 
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για 12 μήνες για πλήρη 
απασχόληση (140 ώρες μηνιαίως), ή για μερική απασχόληση (110 ώρες μηνιαίως για 25 ώρες την εβδομάδα 
το λιγότερο). Οι ελάχιστες μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1479,55, αναλόγως προσόντων 
για πλήρη απασχόληση. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές του εργοδοτούμενου. Το συμβόλαιο 
δεν προνοεί 13ο μισθό.   
 
Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων, 1/9/2020. 
 
Καθήκοντα και ευθύνες 

Το άτομο που θα εργοδοτηθεί αναμένεται να έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:    

 

• Στρατολόγηση συμμετεχόντων 

• Συντονισμό, χορήγηση και βαθμολόγηση αξιολογήσεων 

• Οργάνωση και διατήρηση της βάσης δεδομένων 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα  κοινωνικής και γνωστικής ενδυνάμωσης  

• Συνεργασία με άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας και των συνεργαζόμενων φορέων 
 
Απαιτούμενα προσόντα 

• Πτυχίo και μεταπτυχιακό σε εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας (π.χ., Νευροψυχολογία / Κλινική) ή στη 
Λογοπαθολογία ή στην Εφαρμοσμένη Κλινική Νευροεπιστήμη 

• Γνώση και εμπειρία στη κλινική νευροψυχολογία (αξιολόγηση και παρέμβαση) ή στη γλωσσική-γνωστική 
αξιολόγηση και παρέμβαση  

• Εμπειρία σε επεξεργασία και διαχείριση βάσεων δεδομένων όπως SPSS  

• Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και τεκμηρίωση για πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Επιπλέον προσόντα 

• Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως επαγγελματίας εγγεγραμμένος ψυχολόγος ή επαγγελματίας 
εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος  

• Τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων ατομικής ή / και ομαδικής παρέμβασης 
σε ενήλικες 

 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν 
 
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση 
2. Βιογραφικό σημείωμα με τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων 
3. Ονόματα δύο ατόμων από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές 
 

https://www.cancyprus.org/projects/aceso/


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πιο πάνω ηλεκτρονικά στο διαχειριστή έργου κ. Σάββα 
Ευριπίδη, στο evripides.savvas@ucy.ac.cy μέχρι τις 04 Αυγούστου 2020. Για περαιτέρω πληροφορίες 
αποταθείτε στον κ. Ευριπίδη ηλεκτρονικά ή στο 22895191. 
 

 

The Framework Programme RESTART 2016-2020 for Research, Technological Development and Innovation is co-funded by the Republic of Cyprus and the European 

Development Fund. 
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