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1. Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ∆ΕΠ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ
Ι∆ΑΧ
Ο υπολογισµός των ετήσιων παραγωγικών ωρών (εξαιρουµένων των αδειών,
επίσηµων αργιών, απουσίας για λόγους υγείας, κλπ.) προσδιορίζεται για τις
διάφορες κατηγορίες µόνιµου και Ι∆ΑΧ 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’ 218/2310-1997)
Ετήσιες Παραγωγικές Ώρες
Κατηγορίες
Προσωπικού
(1)
Ηµερολογιακές
εβδοµάδες
(2)
Υποχρεωτική
εβδοµαδιαία
παρουσία σε
ώρες
(Ν 2530/1997
(3) Σύνολο
εργάσιµων
ωρών ανά
έτος: (1)x(2)=
Αφαιρούνται:
(4)
Καλοκαιρινές
άδειες

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ

Ε.E.∆Ι.Π. Ε.Τ.Ε.Π.

Ι∆ΑΧ /
∆ηµόσιοι

52

52

52

52

20

22

30

37,5

1.040

1.144

1.560

1.950

8 εβδ.

8 εβδ.

32
ηµέρες

21
ηµέρες
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Σύνολο ωρών
(5) Επίσηµες
αργίες
(ο ακριβής
αριθµός των
επίσηµων
αργιών
διαφέρει για
κάθε έτος διότι
εξαρτάται από
τον αριθµό τον
Σ/Κ που
συµπίπτουν µε
αργίες)
Σύνολο ωρών
(6) Απουσία
για λόγους
ασθενείας
Σύνολο ωρών
Σύνολο
ετήσιων
παραγωγικών
ωρών: (3)(4+5+6)=

160

176

192

157,5

6 εβδ.

6 εβδ.

11
ηµέρες

11
ηµέρες

120

132

66

82,5

0 εβδ.

0 εβδ.

4
ηµέρες

4
ηµέρες

0

0

24

30

760

836

1.278

1.680

1.Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ετήσιες µεικτές αποδοχές / Σύνολο ελάχιστων ετήσιων παραγωγικών ωρών
Υπολογισµός ωριαίου κόστους ανά κατηγορία απασχολούµενων:
Μέλη ∆ΕΠ = Ετήσιες µεικτές αποδοχές / 760
Ε.Ε.∆Ι.Π = Ετήσιες µεικτές αποδοχές / 836
Ε.Τ.Ε.Π = Ετήσιες µεικτές αποδοχές / 1278
∆ιοικητικό Προσωπικό = Ετήσιες µεικτές τακτικές αποδοχές / 1680

2. Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Σύνολο ηµερών ανά έτος
Σαββατοκύριακα
Άδειες
Επίσηµες Αργίες
Ασθένειες/Άλλα
Εργάσιµες ηµέρες το χρόνο
Εργάσιµες ώρες το χρόνο
Εργάσιµες ώρες το µήνα

365
-104
-21
-10
-6
224
224 x 7,5 = 1680 ώρες / έτος
1680 / 12 = 140 ώρες / µήνα
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Οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα µε τα τυπικά τους
προσόντα συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα την µέχρι τώρα ερευνητική τους
εµπειρία.

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,
ανεξαρτήτως του χρόνου που
απαιτήθηκε για την κτήση του.
απόφοιτοι ΑΕΙ –ΤΕΙ και κάτοχοι
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ή
Ερευνητές που διανύουν τα 4 πρώτα
έτη (ΙΠΑ) της ερευνητικής τους
δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένης
της περιόδου εκπαίδευσης στην έρευνα.
απόφοιτοι ΑΕΙ –ΤΕΙ.

Έµπειροι Ερευνητές

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.
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