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1. Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΔΕΠ,
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ
Ο υπολογισμός των ετήσιων παραγωγικών ωρών (εξαιρουμένων των αδειών,
επίσημων αργιών, απουσίας για λόγους υγείας, κλπ.) προσδιορίζεται για τις
διάφορες κατηγορίες μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού από τη σχετική
νομοθεσία αναφορικά µε την υποχρεωτική τους παρουσία στους χώρους του
Πανεπιστημίου για την εκπλήρωση των βασικών τους καθηκόντων.
Σχετική νομοθεσία:
•

Νόμος 2530/97
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση του
μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του
εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΦΕΚ Α’ 218/23-10-1997), Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας Πανεπιστημίου Πατρών 63557/Β1 (Αρ. Φύλλου 1062/147-2004)

Παραγωγικές Ώρες Πανεπιστημιακών και Δημοσίων Υπαλλήλων
Κατηγορίες
Προσωπικού
(1)
Ημερολογιακές
εβδοµάδες
(2)
Υποχρεωτική
εβδομαδιαία παρουσία
σε ώρες
(Ν 2530/1997

ΜΕΛΗ

Ε.E.ΔΙ.

ΙΔΑΧ/
Ε.Τ.Ε.Π. Δηµόσιοι

52

52

52

52

20

25

32,5

40
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(3) Υποχρεωτικές
Ώρες/Μέρα
(4)
Σύνολο
εργάσιμων ωρών ανά
έτος: (1)x(2)=
Αφαιρούνται:
(5)
Άδειες και Αργίες
Σύνολο ωρών Αδειών
και Αργιών:
(2) x (5)
Σύνολο
ετήσιων παραγωγικών
ωρών: (4)-(5)=

4
1.040

5

6,5

8

1.300

1.690

2.080

10 εβδ.

10 εβδ.

10 εβδ.

10 εβδ.

200

250

325

400

840

1050

1365

1680

1.Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ετήσιες μεικτές αποδοχές / Σύνολο ελάχιστων ετήσιων παραγωγικών ωρών
Υπολογισμός ωριαίου κόστους ανά κατηγορία απασχολούμενων:
Μέλη ΔΕΠ = Ετήσιες μεικτές αποδοχές / 840
Ε.Ε.ΔΙ.Π = Ετήσιες μεικτές αποδοχές / 1050
Ε.Τ.Ε.Π = Ετήσιες μεικτές αποδοχές / 1365
Διοικητικό Προσωπικό = Ετήσιες μεικτές τακτικές αποδοχές / 1680
2.Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩ Ν ΠΑΡΑΓΩ ΓΙΚΩ Ν Ω ΡΩ Ν ΕΡΕΥΝΗΤΩ Ν
Σύνολο ημερών ανά έτος
Σαββατοκύριακα
Ετήσια Άδεια
Επίσημες Αργίες
Ασθένειες/Άλλα
Παραγωγικές Ημέρες εργασίας ανά έτος
Παραγωγικές ώρες ανά Ημέρα
Παραγωγικές ώρες ανά Εβδομάδα
Παραγωγικές Εβδομάδες ανά έτος
Παραγωγικές ώρες ανά έτος
Παραγωγικές ώρες ανά μήνα (μέσος
αριθμός)

365
-104
-25
-14
-12
210
8
8*5 = 40
210:5 = 42
8*210 = 1680 ώρες / έτος
1680 :12 = 140 ώρες / μήνα
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Οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες
τους προσόντα
συνυπολογίζοντας
ταυτόχρονα
ερευνητική τους εμπειρία.
Έμπειροι Ερευνητές

ανάλογα µε τα τυπικά
τη
μέχρι
τώρα

ερευνητές µε τουλάχιστον 4ετή
εμπειρία
στην έρευνα (ΙΠΑ), από την κτήση
του πανεπιστημιακού τους πτυχίου
που τους επιτρέπει να κάνουν
διδακτορική
μελέτη, στη χώρα κτήσης του
πτυχίου/διπλώματος, ή ερευνητές
που διαθέτουν ήδη διδακτορικό,
απόφοιτοι ΑΕΙ –ΤΕΙ και κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ή
Ερευνητές που διανύουν τα 4
πρώτα έτη (ΙΠΑ) της ερευνητικής
τους
δραστηριότητας,
απόφοιτοι ΑΕΙ –ΤΕΙ.

Ερευνητές

Τεχνικοί

2.Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ανά κατηγορία ερευνητή ισχύουν τα εξής κατώτερα και ανώτερα όρια
αμοιβής (ποσά χωρίς ΦΠΑ):
Κατηγορίες
Μηνιαίο κόστος
Ωριαίο κόστος

max
min
max
min

Έμπειροι
Ερευνητές
5.000
3.500
35,71
25,00

Ερευνητές

Τεχνικοί

3.500
2.200
25,00
15,71

2.200
1.500
15,71
10,71

Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου
προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο το κόστος της ανθρωποώρας του
έμπειρου ερευνητή μπορεί να αυξηθεί έως 50€.
Το ωριαίο κόστος υπολογίζεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο του
έργου λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω όρια ανά κατηγορία ερευνητή και
οδηγεί στον προσδιορισμό του συνολικού κόστους της απασχόλησης του
ερευνητή το οποίο αναγράφεται στη σύμβαση που συνάπτει ο ερευνητής µε
την Επιτροπή Ερευνών. Σε περίπτωση ανάληψης ερευνητικών έργων για τα
οποία τα προβλεπόμενα από το χρηματοδότη ωριαία κόστη για τους
ερευνητές αποκλίνουν της παραπάνω μεθόδου, εφαρμόζονται
οι
σχετικές
οδηγίες του χρηματοδότη όπως αυτές
περιλαμβάνονται
ρητά
στους σχετικούς όρους χρηματοδότησης.
Επιπλέον (άμισθη) ιδία συμμετοχή μελών ΔΕΠ είναι δυνατή εφόσον ο
αφιερωμένος χρόνος δεν ξεπερνά τις 300 ώρες κατ’ έτος κατά άτομο.
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3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
Σε συνέχεια της ορθής επανάληψης της διευκρινιστικής εγκυκλίου με
αρ.πρωτ.16137/ΕΥΘΥ 293/12-4-2013, στο 4 αναφέρεται: «Ειδικότερα ένα
φυσικό πρόσωπο που ανήκει στο προσωπικό του δικαιούχου μπορεί να
απασχοληθεί για όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει στο πλαίσιο
εργασίας του στο δικαιούχο μέχρι και 3 ώρες ημερησίως ή 10 ώρες την
εβδομάδα κατά μέγιστο, πέραν του χρόνου πλήρους απασχόλησης που
αντιστοιχεί στο ωράριο εργασίας των 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας ή των
1680 ωρών ετησίως». Αυτή η παράγραφος ερμηνεύεται ως εξής: ο χρονικός
περιορισμός των 3 ωρών ημερησίως ή 10 ωρών την εβδομάδα ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ,
κλπ) με ΙΠΑ<1, παρά μόνο για πέρα τις 1680 ώρες ετησίως.
Δεν παύουν να ισχύουν οι περιορισμοί: έως 100% του μηνιαίου μισθού και
έως το ύψος της αμοιβής του γενικού γραμματέα υπουργείου για τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα, η οποία ανέρχεται στα 4.750,00€ για το 2013.
Για τα έργα ΕΣΠΑ οι απασχολούμενοι με σύμβαση ανάθεσης έργου δεν
συμπληρώνουν φύλλα χρονοχρέωσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 8.Β. του
άρθ. 32 της Απόφασης Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138, εκτός αν απαιτείται
διαφορετικά από τον οδηγό διαχείρισης του εκάστοτε προγράμματος.
Σύμφωνα με την
138, απαιτείται
timesheet) για
απασχολείται σε

παρ. 8.Α.2. του άρθ. 32 της Απόφασης Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ
η υποβολή Συνολικών Φύλλων Χρονοχρέωσης (global
το Τακτικό Προσωπικό του Δικαιούχου το οποίο
έργα ΕΣΠΑ.
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