
Κατηγορίες

Σύνολο Ετήσιων 

Παραγωγικών Ωρών

Μέγιστo Ετήσιο 

Κόστος στο έργο

Μέγιστο Ωριαίο 

Κόστος στο έργο

Κατηγορίες

Σύνολο Ετήσιων 

Παραγωγικών Ωρών

Μέγιστo Ετήσιο 

Κόστος στο έργο

Μέγιστο Ωριαίο 

Κόστος

365

Παραγωγικές ώρες ανά μήνα (μέσος αριθμός)

Παραγωγικές ώρες ανά έτος

Παραγωγικές εβδομάδες ανά έτος

Παραγωγικές ώρες ανά εβδομάδα

Παραγωγικές ώρες ανά ημέρα

Παραγωγικές ημέρες εργασίας ανά έτος

Διδάκτορας με τουλάχιστον 10ετή ερευνητική προϋπηρεσία μετά την λήψη του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών που

απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα. Στην

κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι συνταξιούχοι Καθηγητές Πανεπιστημίου.

Ερευνητής Β
Διδάκτορας με 5ετή ερευνητική προϋπηρεσία μετά την λήψη του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών που απαιτείται να

έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

40,00 36,00 32,00

Α. Συμβάσεις έργου - Ερευνητών (Researchers) 

Στην κατηγορία αυτή οι ερευνητές είναι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος

1.720 1.720 1.720

48.160,00 41.280,00 34.400,00

28,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                           

(Απόφαση Συγκλητου 213/29-03-2019)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ (2019)

Ερευνητής Γ

(Researcher)

1.720 1.720 1.720

68.800,00 61.920,00 55.040,00

(μείον) ασθένεια, άλλα

(μείον) επίσημες αργίες

(μείον) ετήσια άδεια

(μείον) Σαββατοκύριακα

Ημέρες έτους

1.720 / 12 =143

8 * 215 =1.720

215 / 5 = 43

8 * 5 = 40

8

215

10

11

25

104

20,00

Ερευνητής Γ
Διδάκτορας που απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς

αναγνωρισμένα.

Β. Συμβάσεις έργου - Νέων Ερευνητών / Ειδικών Επιστημόνων (Early Stage Researchers)

Οι Νέοι Ερευνητές / Ειδικοί Επιστήμονες  είναι υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή πτυχιούχοι (ΑΕΙ /ΤΕΙ) που εκτελούν επιστημονικές και Ερευνητικές 

εργασίες για την υποστήριξη της έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης  προγραμμάτων και έργων

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3

Ερευνητής Α

(Senior Researcher)

Ερευνητής Β

(Experienced Researcher)

Επεξηγήσεις

Ερευνητής Α

24,00

Επεξηγήσεις

Κατηγορία 1
Υποψήφιος Διδάκτορας ή κάτοχος Μεταπτυχιακού με 4ετή ερευνητική προϋπηρεσία μετά την λήψη του

Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών

Κατηγορία 2 Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Πτυχιούχος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με 10ετή προϋπηρεσία μετά τη λήψη του Πτυχίου



Κατηγορίες Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5

Σύνολο Ετήσιων 

Παραγωγικών Ωρών
1.720 1.720 1.720 1.720

Μέγιστo Ετήσιο Κόστος 

στο έργο
30.960,00 27.520,00 24.080,00 20.640,00

Μέγιστο Ωριαίο Κόστος 18,00 16,00 14,00 12,00

Παρατηρήσεις (για τις κατηγορίες (Α), (Β) και (Γ))

Συμβάσεις έργου που εμπίπτουν στην κατηγορία personnel ακολουθούν τα παραπάνω όρια ωριαίου Κόστους (Ευρωπαϊκά, Horizon 2020 – Life+ - Interreg κα)

και υποχρεούνται να τηρούν μηνιαία  φύλλα χρονοχρέωσης  (in-house consultants).

Συμβάσεις έργου σε έργα που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης φύλλων χρονοχρέωσης καθώς και ωριαίου κόστους, η αμοιβή ορίζεται στη Σύμβαση ή στο

εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο και στις σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη.

Σε περίπτωση ανάληψης ερευνητικών έργων για τα οποία τα προβλεπόμενα από το χρηματοδότη ωριαία κόστη για τους ερευνητές αποκλίνουν της παραπάνω

μεθόδου, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη όπως αυτές περιλαμβάνονται ρητά στους σχετικούς όρους χρηματοδότησης.

Στην περίπτωση που ο εκάστοτε Φορέας Χρηματοδότησης δεν προβλέπει τη συμμετοχή μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών από τις παραπάνω, οι

απασχολούμενοι που εμπίπτουν στην/στις κατηγορία/ες δεν δύνανται να απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου.

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

Πτυχιούχος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 10ετή προϋπηρεσία μετά τη λήψη του απολυτηρίου

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - λοιπό βοηθητικό προσωπικό

20,00

Επεξηγήσεις

Κατηγορία 1
Κάτοχος Διδακτορικού ή κάτοχος Μεταπτυχιακού με 10ετή προϋπηρεσία μετά την λήψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου

Σπουδών

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση ανάληψης ερευνητικών έργων για τα οποία τα προβλεπόμενα από το χρηματοδότη ωριαία κόστη αποκλίνουν της παραπάνω μεθόδου,

εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη όπως αυτές περιλαμβάνονται ρητά στους σχετικούς όρους χρηματοδότησης.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρονοχρέωσης Μέλους ΔΕΠ (Ωριαίο κόστος)

Παράδειγμα : 

Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους (Σύνολο ετήσιων Ακαθάριστων

αποδοχών προηγούμενου έτους)

Κατηγορία 2
Υποψήφιος Διδάκτορας ή κάτοχος Μεταπτυχιακού με 4ετή προϋπηρεσία μετά την λήψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου

Σπουδών

Κατηγορία 3 Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Πτυχιούχος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με 10ετή προϋπηρεσία μετά τη λήψη του πτυχίου

Ετήσιες Συμβατικές Ώρες Απασχόλησης 

Ωριαίο Κόστος = Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους / Ετήσιες

Συμβατικές Ώρες Απασχόλησης 

40.000

774

51,68

Το ωριαίο κόστος υπολογίζεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω όρια ανά κατηγορία ερευνητή και οδηγεί στον

προσδιορισμό του συνολικού κόστους απασχόλησης το οποίο αναγράφεται στη σύμβαση που συνάπτει ο ερευνητής με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας.

Γ. Συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου  Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
Το διοικητικό & τεχνικό προσωπικό εκτελεί εργασίες διοικητικού, τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη, λειτουργία και την εκτέλεση προγραμμάτων και έργων

Κατηγορία 1

1.720

34.400,00

Κατηγορία 3 Πτυχιούχος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 



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

Η συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης & συγκεντρωτικών φύλλων χρονοχρέωσης είναι απαραίτητη μόνο στα συγχρηματοδοτούμενα έργα στα ευρωπαϊκά

και όπου αλλού υπάρχει σχετική απαίτηση από το φορέα χρηματοδότησης. 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.

Σε περίπτωση ανάληψης ερευνητικών έργων για τα οποία τα προβλεπόμενα από το χρηματοδότη ωριαία κόστη αποκλίνουν της παραπάνω μεθόδου,

εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη όπως αυτές περιλαμβάνονται ρητά στους σχετικούς όρους χρηματοδότησης.

10,47 €/ώρα

Για τις πρόσθετες αμοιβές σε ευρωπαικά έργα το μέγιστο ετήσιο όριο απασχόλησης ανέρχεται σε 480 ώρες. Oι απασχολούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα

απαραίτητα προσόντα για την εκπόνηση του ανατεθέντος έργου. Η απασχόληση θα πρέπει να είναι πέραν του τυπικού ωραρίου τους και να μην υπερβάινει τις

3 ώρες ημερησίως, 10 εβδομαδιαίως και τις 40 μηνιαίως

1.118

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρονοχρέωσης ΕΤΕΠ (Ωριαίο κόστος)

Παράδειγμα: 

Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους (Σύνολο ετήσιων Ακαθάριστων

αποδοχών προηγούμενου έτους)

18.000

1.720

18.000

Στην περίπτωση που ο εκάστοτε Φορέας Χρηματοδότησης δεν προβλέπει τη συμμετοχή μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών από τις παραπάνω, οι

απασχολούμενοι που εμπίπτουν στην/στις κατηγορία/ες δεν δύνανται να απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου.

16,10 €/ώρα

Ο μέγιστος χρόνος για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε έργα Ευρωπαϊκά (Horizon 2020, LIFE+ κα) είναι 430 ώρες το έτος. Οι ετήσιες τακτικές και πρόσθετες

αμοιβές σε έργα συγχρηματοδοτούμενα δεν μπορούν να υπερβαίνουν την εκάστοτε αμοιβή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Παρατηρήσεις

Ετήσιες Συμβατικές Ώρες Απασχόλησης 

Ωριαίο Κόστος = Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους / Ετήσιες

Συμβατικές Ώρες Απασχόλησης 

Σε περίπτωση έργων για τα οποία οι προβλεπόμενες από το χρηματοδότη χρονοχρεώσεις είναι διαφορετικές των προτεινόμενων στην παρούσα απόφαση,

εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη, όπως αυτές περιλαμβάνονται ρητά στους όρους χρηματοδότησης, εφόσον δεν αντίκεινται στην κείμενη

νομοθεσία.

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.

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.

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

Παράδειγμα: 

Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους (Σύνολο ετήσιων Ακαθάριστων

αποδοχών προηγούμενου έτους)

Ετήσιες Συμβατικές Ώρες Απασχόλησης 

Ωριαίο Κόστος = Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους / Ετήσιες

Συμβατικές Ώρες Απασχόλησης 



Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

480 480 1.000 1.720

4.800,00 5.760,00 19.580,00 36.085,60

10,00 12,00 19,58 20,98

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.

Σε περίπτωση έργων για τα οποία οι προβλεπόμενες από το χρηματοδότη χρονοχρεώσεις είναι διαφορετικές των προτεινόμενων στην παρούσα απόφαση,

εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη, όπως αυτές περιλαμβάνονται ρητά στους όρους χρηματοδότησης, εφόσον δεν αντίκεινται στην κείμενη

νομοθεσία.

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 / Ετήσιες

Συμβατικές Ώρες Απασχόλησης 

Παρατηρήσεις

18.000

946

19,02 €/ώρα

Ετήσιες Συμβατικές Ώρες Απασχόλησης 

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρονοχρέωσης ΕΕΠ/ΕΔΙΠ (Ωριαίο κόστος)

Παράδειγμα: 

Μεικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές προηγούμενου έτους (Σύνολο ετήσιων Ακαθάριστων

αποδοχών προηγούμενου έτους)

Κατηγορία 2 Μεταπτυχιακός φοιτητής

Επεξηγήσεις

Κατηγορίες

Μέγιστο Ωριαίο Κόστος

Μέγιστo Ετήσιο Κόστος στο έργο

Σύνολο Ετήσιων Παραγωγικών Ωρών

Κατηγορία 1 Προπτυχιακός φοιτητής

H. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χρονοχρέωσης ανταποδοτικών υποτροφιών 

(άρθρο 98 - Νόμος 4547/2018 - ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)

Κατηγορία 3 Υποψήφιος Διδάκτορας

Κατηγορία 4 Μεταδιδάκτορας

Παρατηρήσεις

Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ

μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύματος

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.

Δύναται να χορηγούνται ανταποδοτικές υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχει παρέλθει 

πενταετία από την λήψη του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους, ως αντάλλαγμα για την απασχόλησή τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

στο οικείο Α.Ε.Ι. και ευρωπαϊκών, από πόρους που προέρχονται από τα προγράμματα αυτά και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο 

υλοποίησής τους.


