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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
R ESEAR CH C ENTER 

 

Οδηγίες για τον υπολογισμό ωριαίων αμοιβών απασχολούμενων  
σε ερευνητικά έργα για το έτος 2020 

Oι ετήσιες παραγωγικές ώρες εργασίας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού πλήρους 
απασχόλησης ορίζονται σε 1720 ώρες, μη υπολογιζόμενων των Σαββατοκύριακων, 
επίσημων αργιών, αδειών, εκπαίδευσης, κλπ, όπως αναλύονται στον παρακάτω 
πίνακα:  

Μεθοδολογία Ωριαίας Χρονοχρέωσης 
Ημερολογιακές ημέρες ανά έτος  365 ημέρες 
Μείον αργίες και Σαββατοκύριακα  104 ημέρες 
Μείον ετήσια άδεια  25 ημέρες 
Μείον επίσημες αργίες   11 ημέρες 
Μείον ασθένεια, εκπαίδευση & άλλα  10 ημέρες 
Παραγωγικές ημέρες ανά έτος  215 ημέρες 
Εργάσιμες ημέρες ανά εβδομάδα 5 ημέρες 
Παραγωγικές ώρες ανά ημέρα 8 ώρες 
Παραγωγικές ώρες ανά εβδομάδα  8*5 = 40 ώρες 
Παραγωγικές εβδομάδες ανά έτος  215 : 5 = 43 εβδομάδες  
Παραγωγικές ώρες ανά έτος   8*215 = 1720 ώρες  
Παραγωγικές ώρες ανά μήνα (μέσος αριθμός)   1720 : 12 = 143 ώρες 

1 Ανθρωπομήνας = 143 Ανθρωποώρες 
 

Ως βάση υπολογισμού του ωριαίου κόστους απασχόλησης (Hourly Rate) για 
πρόσθετη απασχόληση λαμβάνονται οι τακτικές ετήσιες αποδοχές του 
προηγούμενου οικονομικού έτους (χωρίς τις εργοδοτικές εισφορές) όπως 
προκύπτουν από την ετήσια βεβαίωση αποδοχών (βεβαίωση από το Τμήμα 
Μισθοδοσίας του Πανεπιστημίου) αφού διαιρεθούν με το σύνολο των ετήσιων 
παραγωγικών ωρών. Οι εργοδοτικές εισφορές δεν συνυπολογίζονται εφόσον αυτές 
δεν βαρύνουν πραγματικά τον δικαιούχο για την απασχόληση του προσωπικού στην 
πράξη. 
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Ωριαίο κόστος απασχόλησης (Hourly Rate) = 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τον αριθμό των ετήσιων παραγωγικών 
ωρών ανά κατηγορία προσωπικού.  

Περιγραφή 

Κατηγορίες Απασχολουμένων 

Μέλη ΔΕΠ Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. 
Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, 

Λοιποί Δημόσιοι 
Υπάλληλοι 

Σύνολο ετήσιων 
παραγωγικών ημερών 

215 215 215 215 

Σύνολο ετήσιων 
παραγωγικών εβδομάδων  

43 43 43 43 

Συμβατικές ώρες ανά 
εβδομάδα 

18 22 26 40 

Σύνολο ετήσιων 
παραγωγικών ωρών  774 946 1.118 1.720 

 
Η πρόσθετη απασχόληση αποζημιώνεται σύμφωνα με το ωριαίο κόστος 
απασχόλησης που υπολογίζεται για το συμβατικό χρόνο του φυσικού προσώπου. 
Εφόσον η συνολική απασχόληση που μπορεί να δηλωθεί σε επίπεδο φυσικού 
προσώπου (συμβατικός και πρόσθετος χρόνος) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1720 
ώρες ετησίως, στην περίπτωση της πρόσθετης απασχόλησης, ο μέγιστος αριθμός 
ωρών που δύναται να δηλωθεί έχει ως εξής:  

 Mέλη ΔΕΠ: 1720 – 774 = 946 ώρες  
 ΕΔΙΠ/ΕΕΠ: 1720 – 946 =  774 ώρες  
 ΕΤΕΠ: 1720 – 1118 = 602 ώρες   

Διευκρινίζεται ότι οι ετήσιες παραγωγικές ώρες των μελών ΔΕΠ που δηλώνονται στα 
μηνιαία συνολικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης (global timesheets) αφορούν 
πάσης φύσεως προγράμματα. Τα Σαββατοκύριακα, οι επίσημες αργίες δεν 
αποτελούν παραγωγικές ημέρες εργασίας και δεν δηλώνονται στα timesheets. 
Αντιθέτως, πρέπει να δηλώνονται οι ώρες συμμετοχής σε συναντήσεις εργασίας ή 
συνέδρια στο πλαίσιο ενός έργου.  

Ο μέγιστος αριθμός ωρών που μπορεί να δηλωθεί σε ημερήσια βάση κατά την 
υποβολή των global timesheets είναι οι 8 ώρες ενώ σε εβδομαδιαία βάση οι 40 ώρες. 

Τέλος επισημαίνεται ότι ο μέγιστος αριθμός ωρών που μπορεί να δηλωθεί στα global 
timesheets είναι οι 143 ώρες. 

Τα ανωτέρω ισχύουν για νέες συμβάσεις από την 1/1/2020 και μετά. 
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Το ωριαίο κόστος απασχόλησης (Hourly Rate) των μελών ΔΕΠ διαμορφώνεται ως 
εξής: 

Βαθμίδα Καθηγητή Ακαθάριστές Αποδοχές Hourly Rate 
Επίκουρος Καθηγητής 23.904 € -  32.004 € 30,88 - 41,35 

Αναπληρωτής Καθηγητής 24.744 € - 38.748 € 31,97 - 50,06 
Καθηγητής 36.504 € - 45.384 € 47,16 - 58,64 

Το ωριαίο κόστος απασχόλησης (Hourly Rate) των εξωτερικών συνεργατών που 
συμμετέχουν σε ένα έργο προσδιορίζεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του 
έργου, με κριτήριο την εμπειρία του εκάστοτε συνεργάτη, πάντα εντός του 
προκαθορισμένου εύρους της κατηγορίας, ως εξής: 

 

Προσδιορισμός Ωριαίας Αμοιβής  Εξωτερικών Συνεργατών 

Κατηγορίες 
Εξωτερικών 
Συνεργατών 

Senior International 
Consultant 

Senior Researcher Researcher Technician 

Έμπειρος διεθνούς 
κύρους σύμβουλος 

Κάτοχος διδακτορικού 
τίτλου  

Κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών και τίτλων 

σπουδών 5ετούς 
φοίτησης  

Πτυχιούχος 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Συνολική 
Αμοιβή 

53.000 € - 85.000 € 40.000 € - 65.000 € 27.600 €- 46.000 € 17.250 € - 30.000 € 

Hourly Rate 30,81 - 49,41 23,25 - 37,79 16,04 - 26,74 10,03 - 17,44 
Μηνιαία 
Αμοιβή 

4.416,66 € -7.083,33 € 3.333,33 € - 5.416,66 € 2.300,00 € - 3.833,33 € 1437,50 € - 2.500,00 € 

 

 
 


