
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις ερευνητικές θέσεις στο Π.Κ. clo-07082020-V1

Θέση Πηγή Χρηματοδότησης Ελάχιστο ακαδημαϊκό προσόν Απολαβές Απαιτείται προκήρυξη? Διάρκεια σύμβασης Σχετική Νομοθεσία/Οδηγία Καθεστώς απασχόλησης Επιτρέπεται παράλληλη εργοδότηση?

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας 

(ΕΕΕ)

εσωτερική (αρθρο 104) ή 

εξωτερική
Bachelor/ Master/ PhD

-μέχρι €25 /ώρα για κατόχους 

διδακτορικού (Δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την Α10/1-10%: €2630.25)

- μέχρι  €20/ώρα για κατόχους μάστερ 

(Δεν μπορεί να υπερβαίνει την Α8/1-10% 

: €1879,63)

- μέχρι €15/ώρα για κατόχους 

πτυχίου(Δεν μπορεί να υπερβαίνει την 

Α8/1-10% : €1879,63)

Τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά αν η πηγή 

χρηματοδότησης είναι εξωτερική 

Όλα τα πιο πάνω ωριαία/μηνιαία ποσά, 

αναφέρονται σε κόστος εργοδότησης 

(δηλ., χρέωση στο πρόγραμμα/πηγή 

χρηματοδότησης

 όχι, όταν η πηγή χρηματοδότησης 

προέρχεται από εξωτερικά 

χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα/ερευνητικό λογαριασμό/ 

συμβουλευτικές υπηρεσίες εάν: το 

άτομο αναφέρεται ονομαστικά/ είχε 

ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση 

της πρότασης / βάσει εξειδίκευσης 

/εμπειρίας

ναι,  εάν η εργοδότηση 

χρηματοδοτείται από εσωτερικό 

ερευνητικό πρόγραμμα / εναρκτήρια 

χρηματοδότηση/ ερευνητικό 

κέντρο/μονάδα με ειδική κατανομή 

προϋπολογισμού από το Π.Κ. 

χωρίς περιορισμό με 

εξαίρεση τους ΕΕΕ που 

προσλαμβάνονται από 

μη χρονικά 

οριοθετημένη πηγή 

χρηματοδότησης (π.χ. 

μεταπτυχιακά δίδακτρα 

οντότητας) όπου ισχύει ο 

περιορισμός των 24 

μηνών

http://ucy.ac.cy/legislation/vol

umea/5.1.4.html

-Πλήρης ή Μερική (πλήρης 

απασχόληση = 140 ώρες 

μηνιαίως)

-μηνιαίος μισθός ή ωριαίο 

ποσό με καταβολή μισθού 

βάσει κατάθεσης 

παρουσιολογίων

ναι, μόνο σε θέση ΕΕΕ/ΕΕΥΕ/ΕΕΔ ή ΜΣ 

μέχρι 140 ώρες μηνιαίως συνολικά

Μεταπτυχιακός Συνεργάτης 

(MΣ)

εσωτερική (άρθρο 

102)/εξωτερική
Bachelor

ΜΣ –€13,42/ώρα ή μηνιαίο ποσό 

πλήρους απασχόλησης = €1879,63)

Τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά αν η πηγή 

χρηματοδότησης είναι εξωτερική 

Όλα τα πιο πάνω ωριαία/μηνιαία ποσά, 

αναφέρονται σε κόστος εργοδότησης 

(δηλ., χρέωση στο πρόγραμμα/πηγή 

χρηματοδότησης

ναι, εκτός το άτομο αναφέρεται 

ονομαστικά στην ερευνητική πρόταση

αρχικό συμβόλαιο = 1 

έτος - η σύμβαση μπορεί 

να ανανεωθεί μέχρι 3 

χρόνια συνολικά

http://ucy.ac.cy/legislation/vol

umea/5.1.3.html
-Πλήρης ή Μερική 

ναι, μόνο  σε θέση ΕΕΕ/ΕΕΥΕ/ΕΕΔ  μέχρι 

140 ώρες μηνιαίως συνολικά

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

(ΜΔΕ)

εσωτερική (άρθρο 

102)/εξωτερική
PhD

ΜΔΕ- €18,79 /ώρα ή μηνιαίο ποσό 

πλήρους απασχόλησης = €2630.25)

Τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά αν η πηγή 

χρηματοδότησης είναι εξωτερική 

Όλα τα πιο πάνω ωριαία/μηνιαία ποσά, 

αναφέρονται σε κόστος εργοδότησης 

(δηλ., χρέωση στο πρόγραμμα/πηγή 

χρηματοδότησης

ναι, εκτός το άτομο αναφέρεται 

ονομαστικά στην ερευνητική πρόταση

αρχικό συμβόλαιο ≤2 έτη 

- η σύμβαση μπορεί να 

ανανεωθεί μέχρι 4 

χρόνια συνολικά

http://ucy.ac.cy/legislation/vol

umea/5.1.htm
-Πλήρης ή Μερική όχι

http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/5.1.4.html
http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/5.1.4.html
http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/5.1.3.html
http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/5.1.3.html
http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/5.1.htm
http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/5.1.htm


Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις ερευνητικές θέσεις στο Π.Κ. clo-07082020-V1

 Ακαδημαϊκός  Ερευνητής 

Λέκτορας Ερευνητής (Λ.Ε)

Επίκουρος Καθηγητής 

Ερευνητής (Ε.Κ.Ε)

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ερευνητής (Α.Ε)

Καθηγητής Ερευνητής (Κ.Ε.)

εξωτερική 

Διδακτορικό (απαιτούνται τα ίδια 

προσόντα όπως αυτά 

καθορίζονται για τις 4 

ακαδημαϊκές βαθμίδες 

εξαιρουμένων των προσόντων 

που αφορούν διδακτική εμπειρία)

Αρχικός μισθός για κάθε βαθμίδα:

 (Λ.Ε) - €4102,74 μηνιαίος ακαθάριστος 

(βάσει  κλίμακας Α12/1)*

(Ε.Κ.Ε)- €4858 μηνιαίος ακαθάριστος 

(βάσει  κλίμακας Α13/1)*

(Α.Ε) - €5206 μηνιαίος ακαθάριστος 

(βάσει  κλίμακας Α14/1)*

(Κ.Ε.) - €5902 μηνιαίος ακαθάριστος 

(βάσει  κλίμακας Α15/1)*

* 13ος μισθός ενσωματωμένος στα πιο 

πάνω ποσά

ναι,  ίδια διαδικασία πρόσληψης 

όπως των ακαδημαϊκών θέσεων

 διάρκεια αρχικής 

σύμβασης  ≥ 3 χρόνια. 

Ανανεώσεις έχουν 

διάρκεια ≥1 χρ.

http://ucy.ac.cy/legislation/vol

umea/3.1.6.html

-πλήρης απασχόληση

-διαδικασία ανέλιξης** σε 

υψηλότερη βαθμίδα  

ενεργοποιείται μετά από 

αίτημα του Ερευνητή και 

απόφαση του οικείου 

Τμήματος/Σχολής ή του 

Κέντρου Αριστείας, μόνο αν 

ικανοποιούνται τα ελάχιστα 

χρονικά όρια που ορίζονται 

στη διαδικασία ανέλιξης 

Ακαδημαϊκού Προσωπικού.

 

 **εφαρμόζεται αντίστοιχη 

διαδικασία όπως και για τις 

θέσεις Ακαδημαϊκού 

Προσωπικού.

όχι
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