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ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Η τρέχουσα επικαιροποίηση της µεθόδου χρονοχρέωσης και κάλυψης ιδίας συµµετοχής έχει λάβει 
υπόψη: 
α) τις αντίστοιχες προγενέστερες αποφάσεις της Επιτροπής στις Συνεδριάσεις 332/14.01.2011, 
379/14.09.2012, 400/24.05.2013, 
α) την Απόφαση υπ' αρ. 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ 1822/24.08.2015) που αφορά τους εθνικούς κανόνες 
επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
β) τις προβλέψεις για τον εργάσιµο χρόνο των µελών ∆ΕΠ, Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ στο Ν. 4310/2014, άρθρο 
78 και στο Ν. 4386/2016, άρθρο 27. 
 

Α. ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

[.............................................................] 
 

Β. Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
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 ανάγεται στον 
παραγωγικό χρόνο που κάθε µέλος του προσωπικού δύναται να διαθέσει στην υλοποίηση έργων και 
καθορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου. Με βάση τα ποσοστά απασχόλησης που ορίστηκαν στη 
συνεδρίαση 80/15-1-2015 του Πρυτανικού Συµβουλίου και τον αριθµό των κατ' ελάχιστο εβδοµαδιαίως 
εργάσιµων ωρών  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, διαµορφώνονται τα ακόλουθα: 

• για τα µέλη ∆ΕΠ, µέχρι το 55% του παραγωγικού τους χρόνου, δηλαδή µέχρι 10 ώρες 
εβδοµαδιαίως. 

• Για τα µέλη Ε∆ΙΠ, µέχρι 30% του παραγωγικού τους χρόνου, στρογγυλοποιούµενο στις 7 ώρες 
εβδοµαδιαίως, υπό την προϋπόθεση ότι η συµµετοχή τους θα είναι δυνατή µόνο σε έργα που δεν 
είναι ερευνητικά. 

• για τα µέλη ΕΤΕΠ που αποκλειστικά εργάζονται σε εργαστηριακούς χώρους µε αντικείµενο 
απασχόλησης εργαστηριακό, µέχρι 30% του παραγωγικού τους χρόνου, στρογγυλοποιούµενο 
στις 8 ώρες εβδοµαδιαίως. 

• για τα µέλη ΕΤΕΠ που το αντικείµενο εργασίας τους αναφέρεται σε διοικητικές υπηρεσίες, 
µέχρι 10% του παραγωγικού τους χρόνου, στρογγυλοποιούµενο στις 3 ώρες εβδοµαδιαίως. 

• για µέλη του διοικητικού προσωπικού που αποκλειστικά εργάζονται σε εργαστηριακούς χώρους 
µε αντικείµενο απασχόλησης εργαστηριακό, µέχρι 30% του παραγωγικού τους χρόνου, δηλαδή 
µέχρι 12 ώρες εβδοµαδιαίως. 

• για µέλη του διοικητικού προσωπικού που το αντικείµενο εργασίας τους αναφέρεται σε 
διοικητικές υπηρεσίες, µέχρι 10% του παραγωγικού τους χρόνου, δηλαδή µέχρι 4 ώρες 
εβδοµαδιαίως . 

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 έργου, γιατί 
διαφορετικά θα γίνεται συµψηφισµός µε την κοινοτική χρηµατοδότηση. 
 


