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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 
ΙΔΡΤΜΑ (Σ.Ε.Ι.)ΑΘΗΝΑ 
ΣΜΗΜΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 
ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΕ  

ΑΡ. 07/06-03-17 
Αηγάιεσ, ζήκεξα 06-03-17, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 π.κ ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ηνπ Τ.Δ.Ι. 
Αζήλαο ζε ζπλεδξίαζε, κε ηελ πξνεδξία ηνπ θ. Π. Καιδή, ζηελ νπνία είλαη παξόληεο: ν 
Αληηπξόεδξνο ηεο ΔΓΔΛ, θ. Σ. Σνύιεο θαη ηα κέιε θ.θ. Δ. Βαιακόληε, Ε. Γεσξγηάδνπ, Γ. 
Ληβαλόο, Ι. Σηαλνύδεο θαη ν θ. Γ. Φνύληνο. 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Ιθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ. 
……………………………….………………………….……………………….………………………. 

 

Θέκα 53
ν
 – Καζνξηζκόο εηήζηωλ παξαγωγηθώλ ωξώλ & ωξηαίωλ απνδεκηώζεωλ. 

     Γηα ην πεληεθνζηό ηξίην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο 

Δηαρείξηζεο ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηα παξαθάησ: 

1. ην Νόκν 2530/97 «Υπεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη αλακόξθσζε ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ 

δηδαθηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ 

ηδξπκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» (ΦΔΚ Α’ 218/23-10-1997),  

2. ην Νόκν 3979/2011 άξζ.41 (Α’ 138) πεξί ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ησλ κνλίκσλ 

ππαιιήισλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξόλνπ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ,  

3. ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε Αξηζκ. 81986/ΔΥΘΥ712 (ΦΔΚ 1822/24.08.2015) «Δζληθνί 

θαλόλεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ 2014 – 2020 − 

Έιεγρνη λνκηκόηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξάμεσλ ΔΣΠΑ 

2014−2020 από Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ 

επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο πξάμεσλ»,  

4. ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δόζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. 16137/ΔΥΘΥ 293/12-04-2013 

έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο, 

5. Τηο πξνβιέςεηο γηα ηνλ εξγάζηκν ρξόλν ησλ κειώλ ΔΠ ζην άξζξν 78 ηνπ 

Ν.4310/2014 θαη ζην άξζξν 27 ηνπ Ν.4386/2016,  

6. ην Annotated Model Grant Agreement ηνπ πξνγξάκκαηνο Horizon2020, γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ εηήζησλ παξαγσγηθώλ σξώλ,  

7. ηνπο νδεγνύο εθαξκνγήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα 

πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζε εδαθηθέο ζπλεξγαζίεο, ζρεηηθά 

κε ηα αθξηβή όξηα κηζζώλ θαη σξνκηζζίσλ πνπ πξέπεη λα ρξεώλνληαη ζηα αλσηέξσ 

πξνγξάκκαηα από ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο, 
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8. ην γεγνλόο όηη κε ηε λέα Υπνπξγηθή Απόθαζε πνπ αθνξά ην ΔΣΠΑ 2014-2020 

(81986/ΔΥΘΥ712 (ΦΔΚ 1822/24.08.2015)) θαζώο θαη ην πξόηππν κνληέιν 

ζπκβνιαίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο Horizon2020 (Annotated Model Grant Agreement: 

H2020 General MGA: V2.0.1-12.05.15) αιιάδνπλ νη ππνινγηζκνί γηα ηηο εηήζηεο 

παξαγσγηθέο ώξεο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ απαζρνινπκέλσλ κε ηε βαζηθή αιιαγή λα 

αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 1720 σξώλ σο εηήζηεο παξαγσγηθέο ώξεο πιήξνπο 

απαζρόιεζεο, αληί γηα 1680 ώξεο πνπ ίζρπαλ ζην FP7 θαη ην ΔΣΠΑ 2007-2013, 

9. ην γεγνλόο όηη ε αιιαγή από ηηο 1680 ζηηο 1720 εηήζηεο παξαγσγηθέο ώξεο επηθέξεη 

κηα ζεηξά από αιιαγέο ζηνλ ππνινγηζκό ησλ σξνκηζζίσλ ησλ ζπκβάζεσλ θαζώο 

επίζεο θαη ηα όξηα απαζρόιεζεο ζε επίπεδν εκέξαο, εβδνκάδαο, κήλα θαη έηνπο. 

Η Επηηξνπή Δηαρείξηζεο ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ θαη  

κεηά από ζπδήηεζε, νκόθσλα απνθαζίδεη ηα αθόινπζα: 

    Ωο εηήζηεο παξαγσγηθέο ώξεο νξίδνληαη νη 1720 ώξεο κε ηζνδύλακν πιήξνπο 

απαζρόιεζεο γηα ηα κέιε ΔΠ ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο, ηα κέιε ΔΠ & ΓΔΠ άιισλ Ιδξπκάησλ, ηα κέιε 

ΔΓΙΠ & ΔΤΔΠ, ηνπο Μνλίκνπο Γεκνζίνπο Υπαιιήινπο θαη ηνπο ΙΓΑΦ σο αθνινύζσο:  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΜΕΛΗ ΕΠ ΣΕΙ Α & 

ΜΕΛΗ ΕΠ & ΔΕΠ 

άιιωλ ΑΕΙ 

ΜΕΛΗ 

ΕΔΙΠ 

ΜΕΛΗ 

ΕΣΕΠ 

ΙΔΑΥ/ 

ΔΗΜΟΙΟΙ-

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ 

Ιζνδύλακν πιήξνπο 

απαζρόιεζεο (ΙΠΑ) 
0,5 0,625 0,8125 1 

Δηήζηεο παξαγσγηθέο 

ώξεο/θαηεγνξία 
860 1075 1397,5 1720 

     Σεκεηώλεηαη όηη νη ζπκβαηηθέο παξαγσγηθέο ώξεο εξγαζίαο/έηνο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο 

πξνζσπηθνύ ππνινγίδνληαη σο εμήο:  

365 εκέξεο/έηνο-104 Σαββαηνθύξηαθα-21 εκέξεο εηήζηα άδεηα-14 εκέξεο λόκηκεο αξγίεο-11 

εκέξεο άδεηα ιόγσ αζζέλεηαο ή άιινπο ιόγνπο = 215 εκέξεο εξγαζίαο/έηνο= 43 εξγάζηκεο 

εβδνκάδεο. Δπνκέλσο νη ζπκβαηηθέο παξαγσγηθέο ώξεο εξγαζίαο/έηνο ππνινγίδνληαη ζε 

1.720 ώξεο σο εμήο: Σπκβαηηθέο παξαγσγηθέο ώξεο εξγαζίαο/έηνο= 215 εκέξεο x 8 hr/εκέξα 

(40hr/εβδνκάδα)= 1.720 hr/έηνο. 

Α. ΤΠΟΛΟΓΘΜΟ ΩΡΘΑΘΟΤ ΚΟΣΟΤ  

Ο ππνινγηζκόο σξηαίνπ θόζηνπο αλά θαηεγνξία απαζρνινύκελσλ παξαηίζεηαη παξαθάησ:  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΟ 

Γηδαθηηθό Δξεπλεηηθό Πξνζσπηθό (ΔΠ ΤΔΙΑ & 

άιισλ Ιδξπκάησλ ΑΔΙ) 
Δηήζην Μηθηό Κόζηνο /860 

ΙΓΑΦ-Γεκόζηνη-Γηνηθεηηθνί Δηήζην Μηθηό Κόζηνο /1720 

ΔΓΙΠ Δηήζην Μηθηό Κόζηνο /1075 

ΔΤΔΠ Δηήζην Μηθηό Κόζηνο /1397,5 

*Οι επγοδοηικέρ ειζθοπέρ πος επιβαπύνοςν ηο μικηό ωπιαίο κόζηορ απαζσόληζηρ είναι 

επιλέξιμη δαπάνη (Άπ. 12 παπ. 11 ηηρ Υ.Α. 81986/ΕΥΘΥ172 /24.08.2015).  
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     Σεκεηώλεηαη όηη ηα κέιε ΔΠ ηνπ ΤΔΙΑ, ζύκθσλα κε ηελ παξ.3α. ηνπ αξ. 28 ηνπ Νόκνπ 

4368/2016, έρνπλ ην δηθαίσκα απαζρόιεζεο ηνπιάρηζηνλ 20 ώξεο ηελ εβδνκάδα θαη ν 

εηήζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπο είλαη 860 ώξεο. 

     Αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο ηεο πξόζζεηεο απαζρόιεζεο, ν ππνινγηζκόο ηνπ 

σξηαίνπ θόζηνπο ζα γίλεηαη ζηε βάζε ηεο εηήζηαο κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ έηνπο, θαζώο απηό είλαη ην «ηειεπηαίν ηεθκεξησκέλν» (π.ρ. ην έηνο 2017 ζηε 

βάζε ηεο εηήζηαο κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 2016 θ.ν.θ.). Έηζη, όηαλ αλά έηνο 

δηαθνξνπνηνύληαη νη ηεθκεξησκέλεο απνδνρέο, ζα αλαπξνζαξκόδεηαη αλάινγα ην σξηαίν 

θόζηνο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ εθηείλνληαη ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο εκεξνινγηαθά έηε. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα όιν ην έηνο 2016 ην rate είλαη ζηαζεξό & ππνινγίδεηαη κε ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ 2015 (κε εηήζηεο ώξεο 1680) θαη αληίζηνηρα γηα ην έηνο 2017 ην rate ππνινγίδεηαη 

κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2016 (κε εηήζηεο ώξεο 1720). 

     Οη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη –κόληκνη θαη ΙΓΑΦ – κπνξνύλ λα ακεηθζνύλ από εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα εθόζνλ ε απαζρόιεζή ηνπο είλαη πέξαλ ηνπ ηππηθνύ σξαξίνπ ηνπο θαη λα κελ 

ππεξβαίλεη ηηο 3 ώξεο εκεξεζίσο, ηηο 10 ώξεο εβδνκαδηαίσο θαη ηηο 40 ώξεο κεληαίσο. 

Β. ΚΑΣΗΓΟΡΘΟΠΟΘΗΗ ΕΡΕΤΝΗΣΩΝ ΚΑΘ ΑΝΩΣΑΣΑ ΟΡΘΑ ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ  

     Οη εξεπλεηέο θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα ηππηθά ηνπο 

πξνζόληα ζπλππνινγίδνληαο ηαπηόρξνλα ηε κέρξη ηώξα εξεπλεηηθή ηνπο εκπεηξία.  

Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ εξεπλεηώλ επί ζπκβάζεη, σο εηήζηνο παξαγσγηθόο ρξόλνο νξίδνληαη νη 

1.720 ώξεο. Σν ωξηαίν θόζηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θόζηνο αλζξωπνκήλα, όπωο 

αλαιύεηαη ζηνλ θάηωζη πίλαθα, δηαηξνύκελν κε ην ζύλνιν ηωλ 1.720 ωξώλ (εηήζηνο 

παξαγωγηθόο ρξόλνο). 

* Ο ανθρωπομήνας πλήροσς απαστόλησης αντιστοιτεί σε 143 παραγωγικές ώρες. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΕΡΕΤΝΗΣΗ*(εθηόο 

ΣΕΙ) 

ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΚΟΣΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟ 

ΕΡΕΤΝΗΣΗ 

Γηδαθηνξηθό Γίπισκα & 

Δξγαζηαθή Δκπεηξία ζηελ έξεπλα 

> 10έηεο (ΙΠΑ), από ηελ θηήζε 

ηνπ πηπρίνπ 

Έσο 5720€ 40,00 € 

ΕΜΠΕΙΡΟ 

ΕΡΕΤΝΗΣΗ 

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα 

Δηδίθεπζεο Γίπισκα & 

Δξγαζηαθή Δκπεηξία ζηελ έξεπλα 

> 5έηεο (ΙΠΑ), από ηελ θηήζε ηνπ 

πηπρίνπ ηνπο, ή Υπνςήθηνη 

Γηδάθηνξεο & Δξγαζηαθή 

Δκπεηξία ζηελ έξεπλα > 5έηεο 

(ΙΠΑ), από ηελ θηήζε ηνπ 

πηπρίνπ ηνπο 

Έσο 5005€ 35,00 € 
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ΕΡΕΤΝΗΣΗ 

Απόθνηηνη ΑΔΙ –ΤΔΙ, θάηνρνη 

ΜΓΔ ή εγγεγξακκέλνη ζε 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα & 

Δξγαζηαθή Δκπεηξία ζηελ έξεπλα 

< 5έηεο (ΙΠΑ), από ηελ θηήζε ηνπ 

πηπρίνπ ηνπο 

Έσο 3575€ 25,00 € 

ΣΕΥΝΙΚΟ/ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ

Ο ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

1. Απόθνηηνη ΑΔΙ –ΤΔΙ  

2. ΓΔ 

1. Έσο 2575€  

2. Έσο 1716€ 

1. 18,00 €  

2. 12,00 € 

 

Γ. ΜΗΝΘΑΘΑ ΦΤΛΛΑ ΥΡΟΝΟΥΡΕΩΗ (global)  

    Υπνβάιινληαη κόλν γηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ππάξρεη ζρεηηθή απαίηεζε ηνπ θνξέα 

ρξεκαηνδόηεζεο θαη απνηεινύλ απαξαίηεην ζπλνδεπηηθό πηζηνπνηεηηθό έγγξαθν γηα ηελ 

πιεξσκή ακνηβώλ.  

    Τα θύιια ρξνλνρξέσζεο ζπκπιεξώλνληαη από θάζε θπζηθό πξόζωπν πνπ έρεη 

ζπλάςεη ζύκβαζε (κέιε ΔΠ ηνπ ΤΔΙΑ, κέιε ΔΠ & ΓΔΠ άιισλ ΑΔΙ, Μόληκνη θαη ΙΓΑΦ) κε ηνλ 

ΔΛΚΔ (αλά πξόγξακκα / αλά ζύκβαζε).  

    Οη ζπκβαιιόκελνη θαηαγξάθνπλ ηνλ αξηζκό σξώλ εκεξεζίσο θαζώο θαη ηηο ώξεο ηνπ 

ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ. 

Σέινο δηεπθξηλίδεηαη όηη:  

i. Γελ παύνπλ λα ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί: έσο 100% ηνπ κεληαίνπ κηζζνύ θαη έσο ην ύςνο ηεο 

ακνηβήο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Υπνπξγείνπ γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα, ε νπνία 

αλέξρεηαη στα 4.631,00 από 01/01/2016.  

ii. Σε πεξίπησζε έξγσλ γηα ηα νπνία νη πξνβιεπόκελεο από ην ρξεκαηνδόηε ρξνλνρξεώζεηο 

είλαη δηαθνξεηηθέο ησλ πξνηεηλόκελσλ ζηελ παξνύζα απόθαζε, εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο 

νδεγίεο ηνπ ρξεκαηνδόηε, όπσο απηέο πεξηιακβάλνληαη ξεηά ζηνπο όξνπο ρξεκαηνδόηεζεο, 

εθόζνλ δελ αληίθεηληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

iii. Τν σξηαίν θόζηνο ππνινγίδεηαη από ηνλ Δπηζηεκνληθά Υπεύζπλν ηνπ έξγνπ έρνληαο ιάβεη 

ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ όξηα αλά θαηεγνξία εξεπλεηή.  

 

Δμνπζηνδνηείηαη νκόθσλα ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ λα εθηειέζνπλ όιεο ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο πνπ πήξε 

ε Δπηηξνπή Δξεπλώλ ζηελ ζπλεδξία απηή θαη πξηλ ηελ επηθύξσζε ηνπ πξαθηηθνύ. 

 

Ο Πξόεδξνο  
Αηγάιεω, 08/03/2017 

 
Αθξηβέο απόζπαζκα 

Η Γξακκαηέαο 
 
 

Ι. Αλαζηαζάθνπ 

Σα κέιε Η Γξακκαηέαο  
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