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5.2.2 Επικαιροποίηση της µεθόδου χρονοχρέωσης απασχολούµενων σε 
προγράµµατα και της κάλυψης ίδιας συµµετοχής (Εισηγήτρια κ. Μ. 
Καστελλάκη)  
 
Η Επιτροπή, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 5.7.1 απόφασης της 332ης14.01.2011 
συνεδρίασης της Ολοµέλειας και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κ. 
Καστελλάκη Μαρίας, Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ιαχείρισης του Ε.Λ., 
εγκρίνει την επικαιροποίηση της µεθόδου χρονοχρέωσης απασχολούµενων 
σε προγράµµατα και της κάλυψης ίδιας συµµετοχής. Η εισήγηση προτείνει την 
διαµόρφωση της υφιστάµενης απόφασης ως εξής:  
 
ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ, ΛΟΙΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΑΛΥΨΗ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ 
 
Η µεθοδολογία χρονοχρέωσης καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού του ωριαίου κόστους των 
µελών ∆ΕΠ όλων των βαθµίδων, του λοιπού µόνιµου προσωπικού του Π.Κ. και του 
πρόσθετου προσωπικού που συµµετέχει στην εκτέλεση προγραµµάτων.  
Ο υπολογισµός του ωριαίου κόστους είναι απαραίτητος ώστε να συµπληρώνονται σωστά τα 
µηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης που απαιτούνται στα έργα που χρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στα  συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΣΠΑ.  
Σε περίπτωση ανάληψης ερευνητικών έργων για τα οποία οι προβλεπόµενες από το 
χρηµατοδότη χρονοχρεώσεις είναι µικρότερες των προτεινόµενων στην παρούσα 
απόφαση, εφαρµόζονται οι σχετικές οδηγίες του χρηµατοδότη όπως αυτές 
περιλαµβάνονται ρητά στους όρους χρηµατοδότησης. 
 
Η Επιτροπή Ερευνών, λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο ωράριο των δηµοσίων 
υπαλλήλων καθώς και τον Οδηγό Μισθώσεων Έργου που εγκρίθηκε από την 299/22.03.2012 
Συνεδρία της Συγκλήτου, εγκρίνει την επικαιροποίηση της µεθόδου χρονοχρέωσης ως 
ακολούθως:  
 
 
1. Υπολογισµός χρονοχρέωσης µελών ∆ΕΠ 
 
Ως βάση υπολογισµού λαµβάνονται οι τακτικές ετήσιες αποδοχές, οι οποίες ανάγονται σε 
βεβαιωµένη ωριαία χρέωση, διαιρούµενες µε το σύνολο των ωρών υποχρεωτικής παρουσίας 
των µελών ∆ΕΠ ετησίως.  
Σύµφωνα µε το Ν. 2530/1997, άρθρο 2, παρ. 2γ, «τα µέλη ∆ΕΠ πλήρους απασχόλησης 
υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους δεκατέσσερις (14) ώρες 
εβδοµαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας, και να παρέχουν κάθε 
µορφής διδακτικό, ερευνητικό-επιστηµονικό και διοικητικό έργο», οπότε η ελάχιστη 
προβλεπόµενη υποχρεωτική παρουσία των µελών ∆ΕΠ αντιστοιχεί σε 20 ώρες εβδοµαδιαίως. 
 
Για σύνολο 52 εβδοµάδων σε ετήσια βάση, και µετά από αφαίρεση  

• των ετήσιων αδειών (30 εργάσιµες ηµέρες ή 6 εβδοµάδες),  
• των εθνικών εορτών (14 εργάσιµες ηµέρες ή 2,8 εβδοµάδες) 
• των αναρρωτικών αδειών (10 εργάσιµες ηµέρες ή 2 εβδοµάδες) 



ο ετήσιος παραγωγικός χρόνος (ΕΕΠΧ) των µελών ∆ΕΠ υπολογίζονται σε 41,2 εβδοµάδες ή 
824 ώρες. 
Έτσι, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
 
Πίνακας 1 Μέλη ∆ΕΠ  

 
Υπολογισµός ωριαίου κόστους για µέλη ∆ΕΠ = (Μηνιαίες τακτικές αποδοχές * 12 ) / 824 
Υπολογισµός ηµερήσιου κόστους για µέλη ∆ΕΠ = (Μηνιαίες τακτικές αποδοχές * 12 ) / 
206 
 
 
2. Υπολογισµός χρονοχρέωσης λοιπού µόνιµου προσωπικού. 
 
Ως βάση υπολογισµού λαµβάνονται οι τακτικές ετήσιες αποδοχές τους, οι οποίες ανάγονται 
σε ωριαίο κόστος, αφού διαιρεθούν µε το σύνολο των ετήσιων παραγωγικών τους ωρών.  
Ο υπολογισµός των ετήσιων παραγωγικών ωρών (εξαιρουµένων των αδειών, επίσηµων 
αργιών, απουσίας για λόγους υγείας, κλπ.) διαφέρει για τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού 
µε βάση µε την υποχρεωτική τους παρουσία όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό 
λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 2 Λοιπό  µόνιµο προσωπικό  
 
Κατηγορίες Ε.Ε.∆Ι.Π Ε.Τ.Ε.Π Ι∆ΑΧ/∆ηµόσιοι 
Ετήσιες παραγωγικές ώρες    
(1) Ηµερολογιακές εβδοµάδες 52 52 52 (365 µέρες) 
(2) Υποχρεωτική εβδοµαδιαία παρουσία σε ώρες 
(σύµφωνα µε τον εσωτ κανονισµό λειτουργίας 
του Π.Κ) 

22 30 40 

(3) Σύνολο εργάσιµων ωρών ανά έτος: (1)x(2)= 1.144 1.560 2.080 (261 
µέρες) 

αφαιρούνται:    
(4) ετήσιες άδειες 30 µέρες 

(132 ώρες)    
32 µέρες  
(192 ώρες) 

21 µέρες 
(168 ώρες) 

Κατηγορίες Καθηγητής Αναπλ. 
Καθηγητής 

Επίκουρος Λέκτορας 

Ετήσιες παραγωγικές ώρες     
(1) Ηµερολογιακές εβδοµάδες 52 52 52 52 
(2) Υποχρεωτική εβδοµαδιαία παρουσία 
σε ώρες (Ν.2530/1997) 

20 20 20 20 

(3) Σύνολο εργάσιµων ωρών ανά έτος: 
(1)x(2)= 

1040 1040 1040 1040 

αφαιρούνται:     
(4) ετήσιες άδειες 6 εβδοµάδες 

(120 ώρες)    
6 εβδοµάδες 
(120 ώρες)    

6 εβδοµάδες 
(120 ώρες)    

6 εβδοµάδες 
(120 ώρες)       

(5) επίσηµες αργίες (ο ακριβής αριθµός 
των επίσηµων αργιών διαφέρει για κάθε 
έτος διότι εξαρτάται από τον αριθµό των 
Σ/Κ που συµπίπτουν µε αργίες) 

2,8 
εβδοµάδες 
(56 ώρες) 

2,8 
εβδοµάδες 
(56 ώρες) 

2,8 
εβδοµάδες 
(56 ώρες) 

2,8 
εβδοµάδες 
(56 ώρες) 

(6) αναρρωτικές άδειες  2 εβδοµάδες 
(40 ώρες) 

2 εβδοµάδες 
(40 ώρες) 

2 εβδοµάδες 
(40 ώρες) 

2 εβδοµάδες 
(40 ώρες) 

Σύνολο ετήσιων παραγωγικών ωρών: 
(3)-(4+5+6) = 

41,2  
εβδοµάδες 
206 µέρες 
824 ώρες 

41,2  
εβδοµάδες 
206 µέρες 
824 ώρες  

41,2  
εβδοµάδες 
206 µέρες 
824 ώρες 

41,2  
εβδοµάδες 
206 µέρες 
824 ώρες  

Μηνιαίες παραγωγικές ώρες: 824/12=68 824/12=68 824/12=68 824/12=68 
  



(5) επίσηµες αργίες (ο ακριβής αριθµός των 
επίσηµων αργιών διαφέρει για κάθε έτος διότι 
εξαρτάται από τον αριθµό των Σ/Κ που 
συµπίπτουν µε αργίες) 

14 µέρες 
(62 ώρες) 

14 µέρες 
(84 ώρες) 

14 µέρες 
 (112 ώρες)  

(6) αναρρωτικές άδειες 10 µέρες 
(44 ώρες) 

4 µέρες 
(24 ώρες) 

4 µέρες 
(32 ώρες) 

Σύνολο ετήσιων παραγωγικών ωρών: (3)-
(4+5+6) = 

 
906 ώρες 

 
1.260 ώρες 

 
1.768 ώρες (222 
µέρες) 

Μηνιαίες παραγωγικές ώρες: 906/12=75,5 1260/12=105 1768/12=147 
 
Υπολογισµός ωριαίου κόστους για λοιπό προσωπικό = (Μηνιαίες τακτικές αποδοχές * 
12*1,05 ) / σύνολο παραγωγικών ωρών 
 
Σηµείωση:Ο υπολογισµός του ωριαίου κόστους για τα µέλη ∆ΕΠ και το λοιπό µόνιµο 
γίνεται µε βάση τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές του κατά το µήνα έναρξης της σύµβασης 
ή τον προηγούµενο µήνα. 
 
3. Υπολογισµός χρονοχρέωσης πρόσθετου προσωπικού 
 
Οι  κατηγορίες προσωπικού του πίνακα 3 ορίζονται ως εξής: 

• technicians είναι οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι κάτοχοι 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  

• Researchers (ερευνητές) είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες,  
• Senior researchers (έµπειροι ερευνητές) είναι οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου,  
• στην κατηγορία του senior international consultant κατατάσσονται οι έµπειροι 

διεθνούς κύρους σύµβουλοι.  
 
Με βάση την υφιστάµενη κατάσταση, ισχύουν:  

• Το άνω όριο χρονοχρέωσης της κατηγορίας του τεχνικού είναι χαµηλότερο του κάτω 
ορίου της βαθµίδας του λέκτορα, 

• το άνω όριο χρονοχρέωσης της κατηγορίας του ερευνητή είναι χαµηλότερο του άνω 
ορίου της βαθµίδας του λέκτορα,  

• οι χρονοχρεώσεις των έµπειρων ερευνητών και των συµβούλων, ανάλογα µε την 
εµπειρία τους, µπορούν συµπίπτουν µε τις χρονοχρεώσεις όλων των βαθµίδων των 
µελών ∆ΕΠ, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι ο ετήσιος παραγωγικός χρόνος της κατηγορίας ορίζεται σε 1680 ώρες, 
ο τρόπος ορισµού βασίζεται σε πρακτική που ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει 
γίνει αποδεκτός από τους χρηµατοδότες, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις εξωτερικών 
ελεγκτών (auditors) της ευρωπαϊκής επιτροπής. 
 
Το ωριαίο κόστος για κάθε κατηγορία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 3       Πρόσθετο προσωπικό 



 

 

Το ακριβές ωριαίο κόστος του πρόσθετου προσωπικού το αποφασίζει ο Επιστηµονικά 
Υπεύθυνος κάθε έργου, πάντα εντός του προκαθορισµένου εύρους της κατηγορίας. 
 
 

Β. Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
Με τα σηµερινά δεδοµένα και µέχρι επανεξέτασης της παρούσας απόφασης η ιδία συµµετοχή 
των προγραµµάτων δηλώνεται µε: 

i) ποσοστό επί των  τακτικών  αποδοχών του προσωπικού του πανεπιστηµίου 
ii)  δωρεές  

 
i) Το ποσοστό επί των τακτικών αποδοχών του προσωπικού του πανεπιστηµίου καθορίζεται : 

• για τα µέλη ∆ΕΠ όλων των βαθµιδών µέχρι το 50% του παραγωγικού τους χρόνου, 
δηλαδή µέχρι 10 ώρες εβδοµαδιαίως. 
Αυτό προκύπτει γιατί η ελάχιστη προβλεπόµενη υποχρεωτική παρουσία των µελών 
∆ΕΠ εβδοµαδιαίως (σύµφωνα µε το Ν. 2530/1997, άρθρο 2, παρα. 2γ) αντιστοιχεί µε 
20 ώρες οι οποίες ενδεικτικά κατανέµονται ως εξής: 6ώρες διδακτικό έργο, 3 ώρες 
προετοιµασία, 1 ώρα διοικητικό έργο και 10 ώρες ερευνητικό.  

• για το λοιπό προσωπικό του πανεπιστηµίου µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, 
πάντα λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες επιλεξιµότητας του χρηµατοδότη.  

 
ii)  Οι δωρεές δηλώνονται ως έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη προϋπόθεση ότι το 
άθροισµα της χρηµατοδότησης και των δωρεών δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιµων 

Κατηγορίες Senior 
International 
Consultant  

Senior 
Researcher 

Researcher Technicians 

Ετήσιες παραγωγικές ώρες     
(1) ηµέρες ανά έτος 365 365 365 365 
(2) Σύνολο ωρών ανά µέρα  8 8 8 8 
(3) Σύνολο εργάσιµων ωρών 
ανά έτος: (1)x(2)= 

2920 2920 2920 2920 

αφαιρούνται:     
(4) αργίες Σαββατοκύριακου 104 µέρες  

 (832 ώρες) 
104 µέρες  
 (832 ώρες) 

104 µέρες  
 (832 ώρες) 

104 µέρες  
 (832 ώρες) 

(5) ετήσιες άδειες 25 µέρες 
(200 ώρες)    

25 µέρες 
(200 ώρες)    

25 µέρες 
(200 ώρες)    

25 µέρες 
(200 ώρες)    

(6) επίσηµες αργίες (ο ακριβής 
αριθµός των επίσηµων αργιών 
διαφέρει για κάθε έτος διότι 
εξαρτάται από τον αριθµό των 
Σ/Κ που συµπίπτουν µε αργίες) 

13 µέρες  
(104 ώρες) 
 

13 µέρες  
(104 ώρες) 
 

13 µέρες  
(104 ώρες) 
 

13 µέρες  
(104 ώρες) 
 

(7) αναρρωτικές άδειες 13 µέρες  
(104 ώρες) 

13 µέρες  
(104 ώρες) 

13 µέρες  
(104 ώρες) 

13 µέρες  
(104 ώρες) 

Σύνολο ετήσιων παραγωγικών 
ωρών: (3)-(4+5+6+7) = 

1680 1680 1680 1680 

Μηνιαίες παραγωγικές ώρες: 1680/12=140 1680/12=140 1680/12=140 1680/12=140 

Μηνιαίο κόστος 4.500-5.000 3.500-4.500 € 2.200-3.500 € 1.500-2.200 € 
Ωριαίο κόστος  =  Μηνιαίο 
κόστος /  Μηνιαίες παραγωγικές 
ώρες 

32,14-35,71 25,00-32,14 € 15,71-25,00 € 10,71-15,71 € 

  



δαπανών του έργου, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να επιστραφεί η διαφορά στο 
χρηµατοδότη. 
 
iii) για την παρακολούθηση της ιδίας συµµετοχής υπεύθυνος είναι ο Ε/Υ, ο οποίος 
προσκοµίζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πίνακες, αποφάσεις, φύλλα 
χρονοχρέωσης, αντίγραφα παραστατικών τακτικών αποδοχών) στον Ε.Λ., ώστε να  
αρχειοθετούνται στους στον φάκελο του έργου. 

 


