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ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 

Η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνεδρίασε 
σήµερα 14 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο (αίθουσα 
συνεδριάσεων Πρυτανείας) και πραγµατοποίησε την 379η συνεδρίασή της. 
 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ.: 

-ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
-ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος 
του Τµήµατος Βιολογίας, 
-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος 
Μαθηµατικών, 
-ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του 
Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 
-ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 
-ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος Φυσικής, 
-ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης, 
-ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος 
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, 

-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
-ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Τακτικό µέλος– εκπρόσωπος του Τµήµατος 
Χηµείας  

 
Απουσίαζαν οι κ.κ.: 

-ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος 
Ιατρικής, 
-ΓΡΑΒΑΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος 
Πολιτικής Επιστήµης, 
-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος 
Φιλολογίας, 
-ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος 
Οικονοµικών Επιστηµών, 
-ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος 
Ψυχολογίας, 
-ΣΕΡΝΤΕ∆ΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος 
Κοινωνιολογίας, 
-ΤΟΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος Επιστήµης 
Υπολογιστών, 



-ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος Επιστήµης 
και Τεχνολογίας Υλικών. 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας υπό την προεδρεία 
του κ. Τζιρίτα Γεωργίου, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης για τα θέµατα της µε αριθ. πρωτ. 6090/12.09.2012 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης αποφασίζει τα παρακάτω:  
 
ΘΕΜΑ: 5.2.3. Απασχόληση δηµοσίων υπαλλήλων σε προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ α) Όριο πρόσθετης απασχόλησης και αµοιβής (Εισηγητής: κ. Γ. 
Τζιρίτας) β) Επανεξέταση απόφασης για το παραστατικό πληρωµής 
 
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 
 
α) την εισήγηση του Προέδρου κ. Γ. Τζιρίτα, η οποία έχει ως εξής: 
 

Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Ερευνών 
Συνεδρίαση 379η Ολοµέλειας, 14-9-2012 

Απασχόληση δηµοσίων υπαλλήλων σε έργα ΕΣΠΑ 
 

Κρίνεται αναγκαίο να τεθούν κανόνες που αφορούν στην απασχόληση των υπαλλήλων του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης στα έργα ΕΣΠΑ. Επειδή η διαχείριση των έργων απαιτεί την τήρηση 
φύλλων χρονοχρέωσης, είναι εύλογη η απαίτηση ο χρόνος που θα χρεώνεται στα έργα να 
ευρίσκεται εντός του ορίου του ανθρωπίνως εφικτού. 

Οι κατηγορίες προσωπικού του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι µόνιµοι υπάλληλοι, υπάλληλοι µε 
σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ, µέλη ΕΤΕΠ και µέλη ΕΕ∆ΙΠ. Υπενθυµίζεται ότι ο παραγωγικός χρόνος 
εργασίας για τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού έχει προσδιορισθεί, σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία και τον εγκεκριµένο από τη Σύγκλητο εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, σε µηνιαία βάση ως ακολούθως: 

Επειδή η δραστηριότητα των υπαλλήλων δε διαχωρίζεται σαφώς µε βάση την ανωτέρω 
κατηγοριοποίηση, προτείνεται όπως η πρόσθετη απασχόληση προσδιορισθεί κατά τον ίδιο 
τρόπο για όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Βάση του υπολογισµού µπορεί να ληφθεί η 
υποχρέωση των µονίµων ή εναλλακτικά των µελών του ΕΕ∆ΙΠ. Και οι δύο βάσεις οδηγούν στο 
ίδιο περίπου αποτέλεσµα. Προτείνεται κατόπιν αυτού όπως η πρόσθετη απασχόληση είναι 
µικρότερη του 50% σε χρόνο απασχόλησης των µονίµων υπαλλήλων, και όπως ορισθεί σε 70 
ώρες µηνιαίας απασχόλησης. 

Ο υπολογισµός του ωριαίου κόστους ορίζεται σε α = 1,05 µ/ω, όπου µ είναι το ύψος των 
ακαθαρίστων µηνιαίων τακτικών αποδοχών, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι εργοδοτικές 
εισφορές και ω ο αριθµός των µηνιαίων παραγωγικών ωρών του παραπάνω πίνακα, ενώ η 
προσαύξηση του 5% αντιστοιχεί στα δώρα των δηµοσίων υπαλλήλων. Οπότε το όριο της 
πρόσθετης αµοιβής διαµορφώνεται ποσοστιαία ανά κατηγορία προσωπικού του Π.Κ. ως εξής: 

Κατηγορία Μόνιµοι/Ι∆ΑΧ ΕΤΕΠ ΕΕ∆ΙΠ 

Μηνιαίες παραγωγικές ώρες (ω) 147 105 75,5 

Κατηγορία Μόνιµοι/Ι∆ΑΧ ΕΤΕΠ ΕΕ∆ΙΠ 

Πρόσθετες αποδοχές από έργα ΕΣΠΑ 
ως ποσοστό του µισθού 

50% 70% 97% 



Τα ανωτέρω όρια αφορούν στη συνολική απασχόληση σε έργα ΕΣΠΑ και όχι σε κάθε 
ξεχωριστό έργο που ο υπάλληλος συµµετέχει. 

Το όριο των 70 ωρών µηνιαίας απασχόλησης εφαρµόζεται και για τους δηµοσίους υπαλλήλους 
εκτός Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Η απόφαση εφαρµόζεται άµεσα, από 17 Σεπτεµβρίου 2012, επί των πληρωµών που δεν έχουν 
ενταλµατοποιηθεί. Εποµένως συµβάσεις που δεν ευρίσκονται εντός των ορίων τροποποιούνται 
µε τρόπο ώστε για το υπόλοιπο των πληρωµών να τηρείται ο ανωτέρω περιορισµός της 
πρόσθετης αµοιβής. Οι πληρωµές πρόσθετης αµοιβής µονίµων υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης αναστέλλονται, έως ότου υπάρξει εναρµόνιση µε τον κανονισµό. 

 
β) ……………… 
…………………………… 
 
αποφασίζει τα κάτωθι: 
 
• Ο χρόνος απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για το 
σύνολο των έργων ΕΣΠΑ στα οποία συµµετέχει, δεν µπορεί να υπερβαίνει 
µηνιαίως τις 70 ώρες. Με βάση το ωριαίο κόστος που προκύπτει από τις 
ακαθάριστες αποδοχές κάθε υπαλλήλου, το όριο των πρόσθετων αµοιβών 
από έργα ΕΣΠΑ, ως ποσοστό του µισθού, διαµορφώνεται σε 50% για 
µονίµους/Ι∆ΑΧ, 70% για ΕΤΕΠ και 97% για ΕΕ∆ΙΠ. 
 
• Ο χρόνος απασχόλησης δηµοσίων υπαλλήλων εκτός Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, για τα έργα ΕΣΠΑ που υλοποιεί το Πανεπιστήµιο Κρήτης, δεν µπορεί 
να υπερβαίνει µηνιαίως τις 70 ώρες. 
 
…………… 
…………………………….. 
 
Αποφασίζει τέλος να αποσταλεί η παρούσα απόφαση στο Πρυτανικό  
Συµβούλιο προς ενηµέρωση.  
 
 
                                               

                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                       ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Ελένη Καρκανάκη  
Προϊσταµένη Γραµµατείας   
 


