
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΩΡΩΝ & ΩΡΙΑΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

 

Η επικαιροποίηση της μεθόδου χρονοχρέωσης των μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, των 

ΙΔΑΧ και των ερευνητών που συμμετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας, έχει 

λάβει υπόψιν της τα εξής:  

 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,  

 Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ 1822/24.08.2015) «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», 

 Τον εσωτερικό Κανονισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) (ΦΕΚ 

Α’266/24.12.1997) όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 14 του Ν.2817/2000, από το 

αρθ.3 του Ν.3027/2002, από το άρθ. 13 του Ν.3260/2004, από το αρθ.19 του 

Ν.3577/2007, από το άρθ. 6 του Ν.4366/2016 και από το άρθ. 28 του Ν.4368/2016,   

 Τις προβλέψεις για τον εργάσιμο χρόνο των μελών ΔΕΠ στο άρθρο 78 του 

Ν.4310/2014 και στο άρθρο 27 του Ν.4386/2016,  

 το Annotated Grant Agreement του προγράμματος Horizon2020, για τον 

υπολογισμό των ετήσιων παραγωγικών ωρών,  

 

Ως ετήσιες παραγωγικές ώρες ορίζονται οι 1720 ώρες με ισοδύναμο πλήρους 

απασχόλησης για τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ, τα μέλη ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων, Μονίμων και των 

ΙΔΑΧ. Συγκεκριμένα:  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ (ΕΑΠ & άλλων 

Ιδρυμάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

ΙΔΑΧ/ ΔΗΜΟΣΙΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

Ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης (ΙΠΑ)  

 
0,5 

 
1 

Ετήσιες παραγωγικές 
ώρες/κατηγορία  

 
860 

 
1720 

 

 

 

 

 



Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

 

Υπολογισμός ωριαίου κόστους ανά κατηγορία απασχολούμενων:  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 
(ΔΕΠ ΕΑΠ & άλλων Ιδρυμάτων 

ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

Ετήσιο Μικτό Κόστος /860 

ΙΔΑΧ-Δημόσιοι-Διοικητικοί  Ετήσιο Μικτό Κόστος /1720 

 

*Οι εργοδοτικές εισφορές που επιβαρύνουν το μικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης 

είναι επιλέξιμη δαπάνη (Άρ. 12 παρ. 11 της Υ.Α. 81986/ΕΥΘΥ172 /24.08.2015) 

 

Τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ, σύμφωνα με την παρ.3α. του αρ. 28 του Νόμου 4368/2016, 

έχουν το δικαίωμα απασχόλησης τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα και ο 

ετήσιος χρόνος απασχόλησης τους είναι 860 ώρες. 

Ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της πρόσθετης απασχόλησης, ο υπολογισμός του 

ωριαίου κόστους θα γίνεται στη βάση του ετήσιου κόστους του προηγούμενου 

έτους, καθώς αυτό είναι το «τελευταίο τεκμηριωμένο». Το ωριαίο κόστος για 

πρόσθετη απασχόληση στο έτος 2016 υπολογίζεται στη βάση της ετήσιας 

μισθοδοτικής κατάστασης του 2015, στο έτος 2017 στη βάση της ετήσιας 

μισθοδοτικής κατάστασης του 2016 κ.ο.κ. Έτσι, όταν ανά έτος διαφοροποιούνται οι 

τεκμηριωμένες αποδοχές, θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα το ωριαίο κόστος των 

συμβάσεων που εκτείνονται σε περισσότερα του ενός ημερολογιακά έτη. 

 

Οι διοικητικοί υπάλληλοι –μόνιμοι και ΙΔΑΧ – μπορούν να αμειφθούν από 

ερευνητικά προγράμματα εφόσον η απασχόλησή τους είναι πέραν του τυπικού 

ωραρίου τους και να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες ημερησίως, τις 10 ώρες 

εβδομαδιαίως και τις 40 ώρες μηνιαίως.  

 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Οι ερευνητές κατατάσσονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες ανάλογα με τα τυπικά τους 

προσόντα συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα τη μέχρι τώρα ερευνητική τους εμπειρία. 

Για την κατηγορία των ερευνητών επί συμβάσει, ως ετήσιος παραγωγικός χρόνος 

ορίζονται οι 1.720 ώρες. Το ωριαίο κόστος υπολογίζεται με βάση το κόστος 

ανθρωπομήνα, όπως αναλύεται στον κάτωθι πίνακα, διαιρούμενο με το σύνολο των 

1.720 ωρών (ετήσιος παραγωγικός χρόνος).  



* Ο ανθρωπομήνας πλήρους απασχόλησης αντιστοιχεί σε 143 παραγωγικές ώρες. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ*(εκτός 
ΕΑΠ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

Διδακτορικό Δίπλωμα 

& Εργασιακή Εμπειρία 

στην έρευνα > 10έτης 

(ΙΠΑ), από την κτήση 

του πτυχίου Έως  5720€ 40,00 € 

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης 

Δίπλωμα & Εργασιακή 

Εμπειρία στην έρευνα 

> 5έτης (ΙΠΑ), από την 

κτήση του πτυχίου 

τους, ή Υποψήφιοι 

Διδάκτορες & 

Εργασιακή Εμπειρία 

στην έρευνα > 5έτης 

(ΙΠΑ), από την κτήση 

του πτυχίου τους Έως  5005€ 35,00 € 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ  

Απόφοιτοι ΑΕΙ –ΤΕΙ, 

κάτοχοι ΜΔΕ ή 

εγγεγραμμένοι σε 

Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα & 

Εργασιακή Εμπειρία 

στην έρευνα < 5έτης 

(ΙΠΑ), από την κτήση 

του πτυχίου τους Έως  3575€ 25,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΟ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1. Απόφοιτοι ΑΕΙ –ΤΕΙ 

2. ΔΕ 

1. Έως 2575€ 

2. Έως 1716 

1. 18,00 € 

2. 12,00 € 

 

 

 

 



 

Γ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΦΥΛΛΑ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ (global) 

Υποβάλλονται μόνο για προγράμματα στα οποία υπάρχει σχετική απαίτηση του φορέα 

χρηματοδότησης και αποτελούν απαραίτητο συνοδευτικό πιστοποιητικό έγγραφο για την 

πληρωμή αμοιβών. 

 

Τα φύλλα χρονοχρέωσης συμπληρώνονται από κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συνάψει 

σύμβαση (μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ, μέλη ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, Μόνιμοι και ΙΔΑΧ) με την 

ΕΔΕΛ (ανά πρόγραμμα / ανά σύμβαση).  

 

Οι συμβαλλόμενοι καταγράφουν τον αριθμό ωρών ημερησίως καθώς και τις ώρες του 

υποχρεωτικού τους ωραρίου.  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:  

 

i. 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 4.631,00 από  01/01/2016. 

ii. Σε περίπτωση έργων για τα οποία οι προβλεπόμενες από το χρηματοδότη 

χρονοχρεώσεις είναι διαφορετικές των προτεινόμενων στην παρούσα 

απόφαση, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη, όπως αυτές 

περιλαμβάνονται ρητά στους όρους χρηματοδότησης, εφόσον δεν 

αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία. 

iii. Το ωριαίο κόστος υπολογίζεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου 

έχοντας λάβει υπόψιν του τα ανωτέρω όρια ανά κατηγορία ερευνητή.  

 

 

 

 


