
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Nο 208/14-06-2016 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Η Επιτροπή Ερευνών, έχοντας υπόψη τη νέα Υπουργική Απόφαση που αφορά το ΕΣΠΑ 

2014-2020 (81986/ΕΥΘΥ712, ΦΕΚ 1822/24-8-2015, τ. Β’), καθώς και το Πρότυπο Μοντέλο 

Συμβολαίου του προγράμματος HORIZON 2020 (AGA — Annotated Model Grant 

Agreement: H2020 General MGA: V2.1/1 – 01.10.2015) και τους κανόνες διαχείρισης 

λοιπών Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων, αποφασίζει όσον αφορά στο 

θέμα του καθορισμού της Χρονοχρέωσης μελών ΔΕΠ, υπαλλήλων ΙΔΑΧ, μόνιμου 

διοικητικού προσωπικού, μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ/ΕΕΠ και εξωτερικών συνεργατών – 

ερευνητών, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για το έτος 

2016, τα ακόλουθα: 

 

Μείον Ετήσια άδεια: 25

Μείον Επίσημες αργίες: 11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ : 2016

Ημέρες έτους: 365

Μείον Σαββατοκύριακα: 104

Παραγωγικές Ώρες ανά Ημέρα: 8

Παραγωγικές Ώρες ανά Εβδομάδα: 8*5=40

Μείον Ασθένεια, άλλα: 10

Παραγωγικές Ημέρες Εργασίας ανά έτος: 215

Παραγωγικές Ώρες ανά μήνα (μέσος αριθμός): 1720:12=143

Παραγωγικές Εβδομάδες ανά έτος: 215:5= 43

Παραγωγικές Ώρες ανά έτος: 8*215=1720

 

Κατηγορίες
Τεχνικό & Διοικητικό προσωπικό

(Technicians)

Σύνολο 

Παραγωγικών 

Ωρών

1720

Μέγιστες 

ετήσιες 

αποδοχές

37.840,00

Μέγιστο Ωριαίο 

Κόστος
22

Συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου Ερευνητές /Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό

Έμπειροι Ερευνητές διεθνούς κύρους 

(Senior Researchers)

Έμπειροι Ερευνητές 

(Experienced Researchers)

Νέοι Ερευνητές

(Early Stage Researchers)

34 30 26

Επεξηγήσεις

Έμπειροι Ερευνητές διεθνούς κύρους

(Senior Researchers)
Διδάκτορας με τουλάχιστον 10ετή ερευνητική προϋπηρεσία μετά την λήψη του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών

1720 1720 1720

58.480,00 51.600,00 44.720,00

Παρατηρήσεις

Συμβάσεις έργου που ανήκουν στο personnel ακολουθούν τα παραπάνω όρια ωριαίου Κόστους (Ευρωπαϊκά, Horizon 2020 – Life+ - Interreg – LLP κα) και υποχρεούνται να τηρούν μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης (in-

house consultants).

Σε περίπτωση έργων για τα οποία οι προβλεπόμενες από το χρηματοδότη χρονοχρεώσεις είναι μικρότερες των προτεινόμενων από την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη, όπως

αυτές περιλαμβάνονται ρητά στους όρους χρηματοδότησης.

Συμβάσεις έργου σε συγχρηματοδοτούμενα και άλλα έργα δεν έχουν υποχρέωση τήρησης φύλλων χρονοχρέωσης καθώς και ωριαίου κόστους παρά όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση ή στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο 

και στις σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη.

Η συνολική μηνιαία αμοιβή ανά ανάδοχο από έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την εκάστοτε αμοιβή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Έμπειροι Ερευνητές

(Experienced Researchers)
Διδάκτορας με 5ετή ερευνητική προϋπηρεσία μετά την λήψη του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών

Νέοι Ερευνητές

(Early Stage Researchers)

α) Διδάκτορας ή

β) κάτοχος Μεταπτυχιακού με 4ετή ερευνητική προϋπηρεσία μετά την λήψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών

Τεχνικό & Διοικητικό προσωπικό

(Technicians)

α) Πτυχιούχος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή

β) μη ερευνητικό προσωπικό με 10ετή προϋπηρεσία

Το ανώτατο ετήσιο ποσόν αμοιβής για τη συμμετοχή προπτυχιακού φοιτητή του Π.Θ σε ένα ή περισσότερα έργα υποστήριξης δραστηριοτήτων έρευνας ανέρχεται σε 2.400€ χωρίς η απασχόληση αυτή να μπορεί να

υπερβεί τις 12 ώρες εβδομαδιαίως

Στην περίπτωση που ο εκάστοτε Φορέας Χρηματοδότησης δεν προβλέπει τη συμμετοχή μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών από τις παραπάνω, οι ερευνητές που εμπίπτουν στην/στις κατηγορία/ες δεν δύνανται να

απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου  



Παρατηρήσεις

Για τον υπολογισμό του ωριαίου κόστους οι εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση δεν συνυπολογίζονται στις μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ωριαίου

κόστους.

Σε περίπτωση 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.

Ο μέγιστος χρόνος για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε έργα Ευρωπαϊκά (FP7, LIFE+ κα) είναι 516 ώρες το έτος.

Οι ετήσιες τακτικές και πρόσθετες αμοιβές σε έργα συγχρηματοδοτούμενα δεν μπορούν να υπερβαίνουν την εκάστοτε αμοιβή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρονοχρέωσης Μέλους ΔΕΠ (Ωριαίο κόστος)

Παράδειγμα:  Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας όπως αυτό προσδιορίζεται κατά το χρόνο εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου.

Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους 30.000

Πληρωμένες ετήσιες ώρες σύμφωνα με σύμβαση εργασίας (Τακτικές) 860

Ωριαίο Κόστος = Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους / Πληρωμένες

ετήσιες ώρες σύμφωνα με σύμβαση εργασίας (Τακτικές)
34,88 €/ώρα

Σε άλλα έργα πλην συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης φύλλων χρονοχρέωσης καθώς και ωριαίου κόστους παρά όπως ορίζεται στην Σύμβαση ή στο εγκεκριμένο τεχνικό

δελτίο και στις σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη.

Στην περίπτωση που ο εκάστοτε Φορέας Χρηματοδότησης δεν προβλέπει τη συμμετοχή της εν λόγω κατηγορίας, τα Μέλη Δ.Ε.Π. δεν δύνανται να απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου

Στην περίπτωση που ο εκάστοτε Φορέας Χρηματοδότησης δεν προβλέπει τη συμμετοχή ΕΤΕΠ, οι ερευνητές που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή δεν δύνανται να απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου

Στην περίπτωση που ο εκάστοτε Φορέας Χρηματοδότησης δεν προβλέπει τη συμμετοχή ΙΔΑΧ και Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού, οι ερευνητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές δεν δύνανται να απασχοληθούν 

για την υλοποίηση του έργου

Παρατηρήσεις

Για τον υπολογισμό του ωριαίου κόστους οι εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση δεν συνυπολογίζονται στις μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ωριαίου

κόστους.

Σε περίπτωση 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 συμπλήρωση Φύλλων Χρονοχρέωσης & Συγκεντρωτικών Φύλλων Χρονοχρέωσης είναι απαραίτητη μόνο στα συγχρηματοδοτούμενα έργα στα ευρωπαϊκά και όπου αλλού υπάρχει σχετική απαίτηση του

χρηματοδότη.

Σε άλλα έργα πλην συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης φύλλων χρονοχρέωσης καθώς και ωριαίου κόστους παρά όπως αυτό ορίζεται στην Σύμβαση ή στο εγκεκριμένο τεχνικό

δελτίο και στις σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρονοχρέωσης (Ωριαίο κόστος) ΙΔΑΧ, ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παράδειγμα:  Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας όπως αυτό προσδιορίζεται κατά το χρόνο εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου.

Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους 18.000

Πληρωμένες ετήσιες ώρες σύμφωνα με σύμβαση εργασίας (Τακτικές) 1720

Ωριαίο Κόστος= Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους / Πληρωμένες

ετήσιες ώρες σύμφωνα με σύμβαση εργασίας (Τακτικές)
10,47 €/ώρα

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρονοχρέωσης ΕΤΕΠ (Ωριαίο κόστος)

Παράδειγμα:  Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας όπως αυτό προσδιορίζεται κατά το χρόνο εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου.

Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους 18.000

Πληρωμένες ετήσιες ώρες σύμφωνα με σύμβαση εργασίας (Τακτικές) 1118

Ωριαίο Κόστος= Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους / Πληρωμένες

ετήσιες ώρες σύμφωνα με σύμβαση εργασίας (Τακτικές)
16,10 €/ώρα

Παρατηρήσεις

Για τον υπολογισμό του ωριαίου κόστους οι εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση δεν συνυπολογίζονται στις μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ωριαίου

κόστους.

Σε περίπτωση 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 συμπλήρωση Φύλλων Χρονοχρέωσης & Συγκεντρωτικών Φύλλων Χρονοχρέωσης είναι απαραίτητη μόνο στα συγχρηματοδοτούμενα έργα στα ευρωπαϊκά και όπου αλλού υπάρχει σχετική απαίτηση του

χρηματοδότη.

Σε άλλα έργα πλην συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης φύλλων χρονοχρέωσης καθώς και ωριαίου κόστους παρά όπως αυτό ορίζεται στην Σύμβαση ή στο εγκεκριμένο τεχνικό

δελτίο και στις σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη.

Στην περίπτωση που ο εκάστοτε Φορέας Χρηματοδότησης δεν προβλέπει τη συμμετοχή ΕΕΠ/ΕΔΙΠ, οι ερευνητές που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή δεν δύνανται να απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρονοχρέωσης ΕΕΠ/ΕΔΙΠ (Ωριαίο κόστος)

Παράδειγμα:  Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας όπως αυτό προσδιορίζεται κατά το χρόνο εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου.

Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους 18.000

Πληρωμένες ετήσιες ώρες σύμφωνα με σύμβαση εργασίας (Τακτικές) 946

Σε περίπτωση 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 συμπλήρωση Φύλλων Χρονοχρέωσης & Συγκεντρωτικών Φύλλων Χρονοχρέωσης είναι απαραίτητη μόνο στα συγχρηματοδοτούμενα έργα στα ευρωπαϊκά και όπου αλλού υπάρχει σχετική απαίτηση του

χρηματοδότη.

Σε άλλα έργα πλην συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης φύλλων χρονοχρέωσης καθώς και ωριαίου κόστους παρά όπως αυτό ορίζεται στην Σύμβαση ή στο εγκεκριμένο τεχνικό

δελτίο και στις σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη.

Ωριαίο Κόστος= Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους / Πληρωμένες

ετήσιες ώρες σύμφωνα με σύμβαση εργασίας (Τακτικές)
19,02 €/ώρα

Παρατηρήσεις

Για τον υπολογισμό του ωριαίου κόστους οι εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση δεν συνυπολογίζονται στις μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ωριαίου

κόστους.

 

 
 


