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Επικαιροποίηση στην Συνεδρίαση 400/24-5-2013 
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 
ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
α) την υπ’ αρ. 5.7.1 απόφαση της 332ης 14.01.2011 συνεδρίασης της Ολοµέλειας 
β) την υπ’ αρ. 5.2.2 απόφαση της 379ης 14.09.2012 συνεδρίασης της Ολοµέλειας  
γ) την υπ’ αρ 5058/2013 τροποποίηση της ΥΠΑΣΥ∆ για συγχρηµατοδοτούµενα έργα και 
δ) την υπ’ αρ. 16137/2013 διευκρινιστική εγκύκλιο της ΥΠΑΣΥ∆  
  
η επιτροπή αποφασίζει την επικαιροποίηση της µεθόδου χρονοχρέωσης απασχολούµενων σε 
προγράµµατα µε στόχο την εναρµόνιση της µε το νέο πλαίσιο διαχείρισης των συγχρηµατοδοτού-
µενων έργων. 

 
Α. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ 

 
Ως βάση υπολογισµού λαµβάνονται οι 42 παραγωγικές εβδοµάδες ανά έτος, οι οποίες θεωρού-
νται ένας κοινώς αποδεκτός αριθµός σύµφωνα µε τον ακόλουθο υπολογισµό: 

Ηµερολογιακές ηµέρες ανά έτος 365 
Μείον αργίες και Σαββατοκύριακα 104 ηµέρες 
Μείον ετήσια άδεια 25 ηµέρες 
Μείον επίσηµες αργίες 14 ηµέρες 
Μείον ασθένεια, εκπαίδευση, άλλα 12 ηµέρες 
Παραγωγικές ηµέρες ανά έτος 210 ηµέρες 
Εργάσιµες ηµέρες ανά εβδοµάδα 5 ηµέρες 
Παραγωγικές εβδοµάδες ανά έτος 210 : 5 = 42 εβδοµάδες 

Στη βάση των 42 παραγωγικών εβδοµάδων ανά έτος, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
1. Υπολογισµός χρονοχρέωσης µελών ∆ΕΠ 
 
Για τον υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη οι τακτικές ετήσιες αποδοχές των µελών ∆ΕΠ, οι οποίες 
ανάγονται σε ωριαίο κόστος διαιρούµενες µε το σύνολο των ετήσιων ωρών υποχρεωτικής τους 
παρουσίας στο Ίδρυµα.  
Σύµφωνα µε το Ν. 2530/1997, άρθρο 2, παρ. 2γ, (όπως διατηρείται σε ισχύ βάσει των µεταβατι-
κών διατάξεων αρ.76-81 των διατάξεων του Ν.4009/2011) «τα µέλη ∆ΕΠ πλήρους απασχόλησης 
υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους δεκατέσσερις (14) ώρες εβδοµα-
διαίως, κατ’ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας, και να παρέχουν κάθε µορφής 
διδακτικό, ερευνητικό-επιστηµονικό και διοικητικό έργο», οπότε η ελάχιστη προβλεπόµενη υπο-
χρεωτική παρουσία των µελών ∆ΕΠ αντιστοιχεί σε 20 ώρες εβδοµαδιαίως. 
Έτσι, για τα µέλη ∆ΕΠ έχουµε: 
Ετήσιος παραγωγικός χρόνος 42 εβδοµάδες * 20 ώρες/εβδοµάδα = 840 ώρες 
Μηνιαίος παραγωγικός χρόνος 840 ώρες :12 µήνες = 70 ώρες 
Ωριαίο κόστος = (Μηνιαίες τακτικές αποδοχές * 12 ) : 840 
Ηµερήσιο κόστος = (Μηνιαίες τακτικές αποδοχές * 12 ) : 210 
 
2. Υπολογισµός χρονοχρέωσης λοιπού µόνιµου προσωπικού. 
 



 2 

Για τον υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη οι τακτικές ετήσιες αποδοχές τους, οι οποίες ανάγονται 
σε ωριαίο κόστος διαιρούµενες µε το σύνολο των ετήσιων παραγωγικών τους ωρών.  
Ο υπολογισµός των ετήσιων παραγωγικών ωρών διαφοροποιείται για τις διάφορες κατηγορίες 
προσωπικού ανάλογα µε την υποχρεωτική τους παρουσία, όπως αυτή ορίζεται στον εσωτερικό 
κανονισµό λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία Ε.Ε.∆Ι.Π Ε.Τ.Ε.Π Υπάλληλοι Ι-
∆ΑΧ/∆ηµόσιοι 

Ετήσιες παραγωγικές εβδοµάδες (1) 42 42 42 
Υποχρεωτική εβδοµαδιαία παρουσία (2) 22 ώρες 30 ώρες 40 ώρες 
Ετήσιος παραγωγικός χρόνος (3)=(1)*(2) 924 ώρες 1.260 ώρες 1.680 ώρες 
Μηνιαίος παραγωγικός χρόνος =(3):12 µήνες 77 ώρες 105 ώρες 140 ώρες 

Έτσι, για µέλη του λοιπού µόνιµου προσωπικού έχουµε: 
Ωριαίο κόστος = (Μηνιαίες τακτικές αποδοχές * 12 ) : ετήσιος παραγωγικός χρόνος 
Ηµερήσιο κόστος = (Μηνιαίες τακτικές αποδοχές * 12 ) : 210 
 
Σηµείωση: Ο υπολογισµός του ωριαίου κόστους για τα µέλη ∆ΕΠ και το λοιπό µόνιµο προ-
σωπικό γίνεται µε βάση τις µεικτές µηνιαίες τακτικές αποδοχές κατά το µήνα έναρξης της 
σύµβασης ή τον προηγούµενο µήνα (οι εργοδοτικές εισφορές δεν συνυπολογίζονται στις µει-
κτές τακτικές αποδοχές που χρησιµοποιούνται ως βάση υπολογισµού). 
 
3. Υπολογισµός χρονοχρέωσης πρόσθετου προσωπικού 
 
Στις περιπτώσεις που για την αµοιβή του πρόσθετου προσωπικού απαιτείται από τον χρηµατοδότη 
ή κρίνεται χρήσιµη (ελλείψει άλλης µεθοδολογίας κοστολόγησης) η µέθοδος της χρονοχρέωσης, 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

Το πρόσθετο προσωπικό κατατάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
• Technicians είναι οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας και οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπου-

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

διεθνούς κύρους σύµβουλοι.  

Κατ’ αναλογία µε την πλήρη απασχόληση των υπαλλήλων της προηγούµενης ενότητας, ως µη-
νιαίος παραγωγικός χρόνος του πρόσθετου προσωπικού υπολογίζονται οι 140 ώρες. 
Η Επιτροπή ορίζει το εύρος µηνιαίου κόστους, και την αντίστοιχη διαµόρφωση του ωριαίου κό-
στους, ανά κατηγορία ως ακολούθως: 

Κατηγορία Senior In-
ternational 
Consultant 

Senior Re-
searcher 

Researcher Technicians 

Μηνιαίο κόστος (1) 4.500-5.000€ 3.500-4.500€ 2.200-3.500€ 1.500-2.200€ 
Ωριαίο κόστος = (1) : 140 ώρες 32,14-35,71€ 25,00-32,14€ 15,71-25,00€ 10,71-15,71€ 

Το ακριβές ωριαίο κόστος του προσωπικού το αποφασίζει ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος κάθε έρ-
γου, πάντα εντός του προκαθορισµένου εύρους της κατηγορίας. 
Σε περιπτώσεις που το πρόσθετο προσωπικό απασχολείται σε πέραν του ενός προγράµµατα, η 
Γραµµατεία ελέγχει ώστε η συνολική αµοιβή ανά ανάδοχο από όλα τα έργα που διαχειρίζεται ο 
Ειδικός Λογαριασµός να µην υπερβαίνει την εκάστοτε αµοιβή Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου 
(σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. Β1 του Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης).  
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Σηµείωση: Σε περίπτωση έργων για τα οποία οι προβλεπόµενες από το χρηµατοδότη χρονοχρεώ-
σεις είναι µικρότερες των προτεινόµενων στην παρούσα απόφαση, εφαρµόζονται οι σχετικές οδηγίες 
του χρηµατοδότη, όπως αυτές περιλαµβάνονται ρητά στους όρους χρηµατοδότησης. 
 
4. Μηνιαία Φύλλα Χρονοχρέωσης (Φ.Χ.) 
 
Υποβάλλονται µόνο για προγράµµατα στα οποία υπάρχει σχετική απαίτηση του φορέα χρηµατο-
δότησης και αποτελούν απαραίτητο συνοδευτικό πιστοποιητικό έγγραφο για την πληρωµή αµοι-
βών. 
 
i) Φύλλα Χρονοχρέωσης ανά πρόγραµµα και ανά σύµβαση 
Συµπληρώνονται από κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συνάψει µε τον Ειδικό Λογαριασµό σύµβα-
ση πρόσθετης απασχόλησης (προκειµένου για µέλη του προσωπικού του Πανεπιστηµίου Κρήτης) 
ή σύµβαση ανάθεσης έργου µε αµοιβή βάσει χρονοχρέωσης (προκειµένου για πρόσθετο προσωπι-
κό). 
Ο συµβαλλόµενος καταγράφει τον αριθµό ωρών που αφιέρωσε ηµερησίως για την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης σύµβασης και συνοπτικά το αντικείµενο της δραστηριότητάς του. 
Τα µέλη του προσωπικού του Πανεπιστηµίου Κρήτης, επιπλέον της καταγραφής του χρόνου πρό-
σθετης απασχόλησής τους, καταγράφουν σε Φ.Χ. και τις ώρες του υποχρεωτικού τους ωραρίου 
που υπολογίζονται για την κάλυψη της Ιδίας Συµµετοχής του Ιδρύµατος σε χρηµατοδοτούµενο 
πρόγραµµα. 
Τα Φ.Χ. υπογράφονται από τον συµβαλλόµενο και τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο του προγράµµα-
τος και κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασµό σε µηνιαία βάση, ανεξάρτητα από τον χρόνο πλη-
ρωµής του συµβαλλόµενου. Το ύψος κάθε πληρωµής του συµβαλλόµενου διαµορφώνεται µε βά-
ση την πρόοδο του έργου, όπως αυτή αποτυπώνεται στα Φ.Χ. µε ώρες απασχόλησης και ηµερήσια 
δραστηριότητα.   
 
ii) Συγκεντρωτικά Φύλλα Χρονοχρέωσης 
Κάθε µέλος του προσωπικού του Πανεπιστηµίου Κρήτης υποβάλλει, επιπρόσθετα, σε µηνιαία βά-
ση στον Ειδικό Λογαριασµό συγκεντρωτικό φύλλο χρονοχρέωσης, στο οποίο καταγράφονται α) ο 
συµβατικός χρόνος απασχόλησης (δηλαδή οι ώρες στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ωραρίου) και β) 
ο χρόνος απασχόλησης σε προγράµµατα για τα οποία η αµοιβή καταβάλλεται στη βάση χρονο-
χρέωσης. 
Η Γραµµατεία ελέγχει το συγκεντρωτικό Φ.Χ. για την τήρηση των περιορισµών α) στο ύψος των 
αιτούµενων αµοιβών µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και β) στα όρια του χρόνου απασχόλησης. 
 
 

Β. Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
Με τα σηµερινά δεδοµένα και µέχρι επανεξέτασης της παρούσας απόφασης η ιδία συµµετοχή του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα καλύπτεται µε: i) ποσοστό επί των 
τακτικών  αποδοχών του προσωπικού του Π.Κ. και ii) δωρεές.  
 
i) Το ποσοστό επί των τακτικών αποδοχών του προσωπικού του πανεπιστηµίου καθορίζεται µε 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου. Στην τρέχουσα περίοδο ισχύει η απόφαση της 734/21-10-2011 
συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την οποία το ποσοστό έχει καθοριστεί ως 
εξής: 

• για τα µέλη ∆ΕΠ όλων των βαθµιδών, µέχρι το 50% του παραγωγικού τους χρόνου, δη-
λαδή µέχρι 10 ώρες εβδοµαδιαίως. 
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• για τα µέλη ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό που αποκλειστικά εργάζονται σε εργαστηρι-
ακούς χώρους µε αντικείµενο απασχόλησης εργαστηριακό, µέχρι 30% του παραγωγικού 
τους χρόνου. 

• για τα µέλη ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό που το αντικείµενο εργασίας τους αναφέρε-
ται σε διοικητικές υπηρεσίες, µέχρι 10% του παραγωγικού τους χρόνου. 

Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνονται υπόψη τυχόν ειδικοί όροι του χρηµατοδότη. 
Για την απασχόληση προσωπικού του Π.Κ. σε προγράµµατα ως ιδία συµµετοχή του Ιδρύµατος, 
εφαρµόζεται η απόφαση της συνεδρίασης 391/15-2-2013 της Επιτροπής Ερευνών, που αφορά τη 
σύναψη σχετικής σύµβασης. 
 
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 δαπανών του έρ-
γου, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να επιστραφεί η διαφορά στο χρηµατοδότη. 
 
 


