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ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΣ 07/03/2016
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΩΡΩΝ & ΩΡΙΑΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της χρονοχρέωσης των μελών ΔΕΠ
όλων των βαθμίδων, των ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΙΔΑΧ και των ερευνητών-φυσικών προσώπων επί
συμβάσει, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.
Λαμβάνοντας υπόψη:
 το Νόμο 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),
 το Νόμο 3979/2011 άρθ.41 (Α’ 138) περί του χρόνου απασχόλησης των μονίμων
υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των υπηρεσιών του Δημοσίου,
 τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1062/14-7-2004),
 Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
 το Annotated Grant Agreement του προγράμματος Horizon2020,
για τον
υπολογισμό των ετήσιων παραγωγικών ωρών,
Ορίζεται ως ετήσιος παραγωγικός χρόνος οι 1.720 ώρες με ισοδύναμο πλήρους
απασχόλησης για τις κατηγορίες των ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΙΔΑΧ. Ειδικότερα:
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1. Υπολογισμός ΩΡΙΑΙΑΣ αποζημίωσης
1.1 Ως βάση υπολογισμού του ωριαίου κόστους λαμβάνονται οι τακτικές ετήσιες
μεικτές αποδοχές του μόνιμου προσωπικού του Φορέα, του τελευταίου
τεκμηριωμένου οικονομικού έτους, διαιρούμενες με το σύνολο των ετήσιων
παραγωγικών ωρών της κάθε κατηγορία.
1.2 Για την κατηγορία των ερευνητών επί συμβάσει, ορίζεται ως ετήσιος
παραγωγικός χρόνος οι 1.720ώρες. Ως βάση υπολογισμού του ωριαίου κόστους
λαμβάνεται το κόστος ανθρωπομήνα, ως στον κάτωθι πίνακα αναλύεται,
διαιρούμενο με το σύνολο των ετήσιων παραγωγικών ωρών (1720). Η ένταξη των
ερευνητών στις κατωτέρω κατηγορίες προκύπτει από την εκτίμηση των τυπικών
τους προσόντων και την αποκτηθείσα εμπειρία.

2. Κατηγοριοποίηση ερευνητών & ανώτατα όρια ΩΡΙΑΙΑΣ αποζημίωσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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Το ωριαίο κόστος υπολογίζεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω όρια ανά κατηγορία ερευνητή και οδηγεί στον
προσδιορισμό του συνολικού κόστους απασχόλησης, το οποίο αναγράφεται στη
σύμβαση που συνάπτει ο ερευνητής με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών.
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.



Ιδία συμμετοχή μελών ΔΕΠ δύναται να υπολογιστεί από τον παραγωγικό τακτικό
ανθρωποχρόνο που προβλέπεται για έρευνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300
ώρες ετησίως.



Οι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) δύναται να αμειφθούν από
αποδόσιμα ερευνητικά προγράμματα, υπό τους εξής περιορισμούς: α) να
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την εκπόνηση του ανατεθέντος έργου, β) η
απασχόληση να είναι πέραν του τυπικού ωραρίου τους και να μην υπερβαίνει τις 3
ώρες ημερησίως και τις 40 ώρες μηνιαίως. Σε περίπτωση που από τον
χρηματοδότη προβλέπονται ειδικότεροι κανόνες/περιορισμοί αναφορικά με την
απασχόληση των διοικητικών υπάλληλων, υπερισχύουν των ανωτέρω.
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