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Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
 
Χρονοχρέωση και αμοιβές από ερευνητικά προγράμματα για το έτος 2017 
 
Θέτοντας ως βάση υπολογισμού τα δεδομένα ότι:  
- «εργασία πλήρους απασχόλησης θεωρείται η εργασία για 8 hr/μέρα και 5 ημέρες /εβδομάδα» και  
- «το κόστος του ανθρωπομήνα είναι το ποσό των χρημάτων που κοστίζει στον Φορέα ο κάθε αμειβόμενος 
προσωπικά για εργασία ισοδύναμη με πλήρη απασχόληση για έναν μήνα»  
 
1. Σκοπός 
 
Παρακάτω περιγράφεται ο  καθορισμός της χρονοχρέωσης των μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων και των εξωτερικών 
συνεργατών - ερευνητών, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων.  
 
2.  Υπολογισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών 
 
Ο ελάχιστος ετήσιος παραγωγικός χρόνος (Ε.Ε.Π.Χ.) των ερευνητών, που ορίζεται σε 1.720 ώρες, βασίζεται σε 
πρακτική που ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει γίνει αποδεκτός από τους χρηματοδότες, όπως 
προκύπτει από τις εκθέσεις εξωτερικών ελεγκτών (auditors) της ευρωπαϊκής επιτροπής. 
 
Οι ετήσιες παραγωγικές ώρες για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων είναι 1.720 , όπως αναλύεται στον παρακάτω 
πίνακα. 
 

Ημέρες έτους: 365 

Μείον Σαββατοκύριακα: 104 

Μείον Ετήσια άδεια: 25 

Μείον Επίσημες αργίες: 14 

Μείον Ασθένεια, άλλα: 7 

Παραγωγικές Ημέρες Εργασίας ανά έτος: 215 

Παραγωγικές Ώρες ανά Ημέρα: 8 

Παραγωγικές Ώρες ανά Εβδομάδα: 8*5=40 

Παραγωγικές Εβδομάδες ανά έτος: 215:5=43 

Παραγωγικές Ώρες ανά έτος: 8*215=1.720 

Παραγωγικές Ώρες ανά μήνα: 1.720:12=143.3 

 
 
3. Υπολογισμός χρονοχρέωσης μελών ΔΕΠ 
 
Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι τακτικές ετήσιες αποδοχές των μελών ΔΕΠ, οι οποίες ανάγονται σε 
βεβαιωμένη ωριαία χρέωση, διαιρούμενες με το σύνολο των ωρών υποχρεωτικής παρουσίας των μελών ΔΕΠ 
ετησίως. Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Ν. 2530/1997, άρθρο 2, παρα. 2γ, «τα μέλη ΔΕΠ πλήρους 
απασχόλησης υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους δεκατέσσερις (14) ώρες 
εβδομαδιαίως, κατ΄ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας, και να παρέχουν κάθε μορφής 
διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο», οπότε η ελάχιστη προβλεπόμενη υποχρεωτική 
παρουσία των μελών ΔΕΠ αντιστοιχεί σε 22 ώρες εβδομαδιαία. 
 
 
 



  
Εργάσιμες 
εβδομάδες 

Ανθρωπο
-μήνας 
(ώρες) 

Ώρες/ 
Εβδομάδα 

Συνολικές 
Ώρες/Χρόνο 

max 
Ώρες/Χρόνο 

Ώρες από 
Αμοιβές 
Τακτικού 

max Ώρες 
για 
πρόσθετη 
απασχόληση Επεξηγήσεις 

ΔΕΠ 43 143.3 20 1720 2100 

860 (430 
μπορούν 
να 
δηλωθούν 
ως ιδία 
συμμετοχή) 

(1240/χρόνο, 
120/μήνα,        
30/ 
εβδομάδα, 
6-7/ημέρα)  

Οι ώρες στο 
σύνολο από 
απασχόληση 
σε έργο από 
την οργανική 
θέση, ΕΣΠΑ, 
Ευρωπαϊκά και 
λοιπά δεν 
μπορούν να 
υπερβαίνουν 
τις 2100 
(τηρώντας 
παράλληλα τα 
ανώτατα όρια 
αμοιβών που 
προκύπτουν 
από την 
σχετική 
νομοθεσία) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
Σύμφωνα με το νόμο 3833/2010, άρθρο 2, παράγραφος 1, «οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή 
απολαβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α….. απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, 
τα επιδόματα εορτών και αδείας, καθώς ……».  
 
Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο 3848/2010, άρθρο 36, εξαιρούνται «οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα 
χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που 
επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το Κράτος, καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ».  
 
Με τον Ν. 2703/99 Αρ.14 και τον Ν.2768/99 Αρ.34 παρ. 4 « Η αληθής έννοια των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 
2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) είναι ότι το ανώτατο όριο αποδοχών που καθορίζεται από τις διατάξεις αυτές για τους 
λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων και των μελών ΔΕΠ 
των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ , δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το σύνολο των εκάστοτε αποδοχών του 
Προέδρου του Αρείου Πάγου, χωρίς οικογενειακή παροχή.» 
 
Με βάση τα παραπάνω: 
1. Οι, σε μηνιαία βάση, πρόσθετες μικτές αμοιβές των μελών ΔΕΠ και του λοιπού μόνιμου προσωπικού από κάθε 
είδος προγράμματα χρηματοδοτούμενα από «διεθνείς» ή «ιδιωτικούς πόρους» (π.χ. από το FP7, από 
μεταπτυχιακά με δίδακτρα κ.ά), δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής 
τους θέσης.  
 
2. Οι, σε μηνιαία βάση, πρόσθετες μικτές αμοιβές για όλα τα άλλα προγράμματα, π.χ. ”συγχρηματοδοτούμενα» 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από Εθνικούς Πόρους (Υπ Παιδείας, ΕΠΕΔΒΜ, Εδαφική Συνεργασία, Ψηφιακή 
Σύγκλιση, Π.Δ.Ε. κλπ), δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. 
Επιπρόσθετα, το άθροισμα των προαναφερθεισών αμοιβών και των μηνιαίων τακτικών αποδοχών δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου δηλ. Τα 4.631,00€. (Ο 
περιορισμός αναφέρεται στο κατώτερο από το δύο όρια). 
 
 
 
 
 



Παράδειγμα υπολογισμού 
 

 Για τον υπολογισμό της ωριαίας αμοιβής ενός μέλους ΔΕΠ χρησιμοποιώντας  το ετήσιο μικτό ποσό όπως 
προκύπτει από την ετήσια βεβαίωση αποδοχών (βεβαίωση από το λογιστήριο στην οποία περιέχονται και οι 
εργοδοτικές εισφορές) : 

 

Yπολογισμός Ωριαίας 
Αμοιβής 

Ώρες 
αμειβόμενες από 

τακτικό 
προϋπολογισμό 

(Α) 

Μικτές 
αποδοχές 2016 

(Β) 
* όπως 

αναφέρονται 
στη βεβαίωση 

αποδοχών 

Ωριαία αμοιβή 

ΔΕΠ 860 36.000 (Β)/(Α) 41,86 

 
Επισημαίνεται ότι στον υπολογισμό της ωριαίας αμοιβής, αμοιβές που καταβάλλονται και αφορούν αποζημίωση 
εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης (περ. α' και β' παρ. 1, άρθρου 
14, Ν.4172/2013), επίδομα βιβλιοθήκης, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ωριαίας αμοιβής, 
καθόσον οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται προκειμένου να αποζημιωθεί ο υπάλληλος για τα έξοδα που 
πραγματοποίησε για λογαριασμό της υπηρεσίας του (Άρθρο 7, Παρ. 5, ΠΟΛ 1025/2017). 
 
 
4. Υπολογισμός χρονοχρέωσης λοιπών κατηγοριών μόνιμου προσωπικού ΓΠΑ 

Εργάσιμες 
εβδομάδες 

Ανθρωπο-
μήνας 
(ώρες) 

Ώρες/ 
Εβδομάδα 

Συνολικές 
Ώρες/ 
Χρόνο 

max 
Ώρες/ 
Χρόνο 

Ώρες από 
Αμοιβές 
Τακτικού 

max Ώρες 
για 

πρόσθετη 
απασχόλη

ση 

Επεξηγήσεις 

ΕΔΙΠ  
 
43 

143,3 22 1720 2100 946  (1154/ 
χρόνο, 
112/μήνα, 
28/εβδομά
δα, 5-
6/ημέρα)  

Οι ώρες στο 
σύνολο από 
απασχόληση 
σε έργο από 
την οργανική 
θέση, ΕΣΠΑ, 
Ευρωπαϊκά 
και λοιπά δεν 
μπορούν να 
υπερβαίνουν 
τις 2100 
(τηρώντας 
παράλληλα τα 
ανώτατα όρια 
αμοιβών που 
προκύπτουν 
από την 
σχετική 
νομοθεσία) 

ΕΤΕΠ  
 
43 

143,3 36 1720 2100 1118 (982/ 
χρόνο, 
56/μήνα,               
14/ 
εβδομάδα, 
2-3/ημέρα)   

Μόνιμο 
Διοικητικό 
Προσωπικό 
 
 43 

143,3 40 1720 2100 1720 380/ 
χρόνο, 
40/μήνα,        
10/ 
εβδομάδα, 
2/ημέρα) 

 
 
 
 
 



Παράδειγμα υπολογισμού 
 

 Για τον υπολογισμό της ωριαίας αμοιβής χρησιμοποιώντας  το ετήσιο μικτό ποσό όπως προκύπτει από την 
ετήσια βεβαίωση αποδοχών (βεβαίωση από το λογιστήριο στην οποία περιέχονται και οι εργοδοτικές 
εισφορές) για έργα: 

Yπολογισμός Ωριαίας 
Αμοιβής 

Ώρες 
αμοιβόμενες 
από τακτικό 

προϋπολογισμό 
(Α) 

Μικτές 
αποδοχές 2016 

(Β) 

Ωριαία αμοιβή για 
πρόσθετη 

απασχόληση 

ΕΔΙΠ 946 25200 (Β)/(Α) 26,64 

ΕΤΕΠ 1118 18000 (Β)/(Α) 16,10 

Μόνιμο Διοικητικό  1720 16800 (Β)/(Α) 9,77 

Μόνιμο Διοικητικό 
ΙΔΑΧ 

1720 16800 (Β)/(Α) 9,77 

 
 
 
5. Υπολογισμός χρονοχρέωσης εξωτερικών συνεργατών (βάσει απόφασης Επιτροπής Ερευνών  
8ης Συνεδρίας 20/3/2017) 
 

Εξωτερικοί συνεργάτες Κόστος Ανθρωπομήνα 

Διοίκηση έργου (θα εξετάζεται κατά περίπτωη μετά 
από αίτημα προς την Επιτροπή) 5985 

Ερευνητικό έργο Κάτοχοι Διδακτορικού  

Εμπερία > 10 ετών 5985 

Εμπερία 4- 10 έτη 4320 

Εμπερία <4 έτη 3685 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού  

Εμπερία > 10 ετών 4175 

Εμπερία 4- 10 έτη 3480 

Εμπερία <4 έτη 2500 

Πτυχιούχοι  2230 

Λοιπό διοικητικό έργο 
Σύμφωνα με το καθεστώς του 
Δημοσίου (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) 

 
 
Παράδειγμα υπολογισμού 
 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Ώρες ανά έτος Ώρες ανά μήνα 

Μηνιαία 
επιβάρυνση 
βάσει των 

προσόντων 
όπως ορίζεται 

από την οδηγία 
ΕΛΚΕ  

Ωριαία Αμοιβή 

Εξωτερικοί συνεργάτες 1720 143,3 (Δ) (Δ)/143,3 

Παράδειγμα: 
Γεωπόνος με 
μεταπτυχιακό και 
εμπειρία 4-10 χρόνια 1720 143,3 3025 21,11 



 
 
6. Οδηγός Δήλωσης  Ανθρωπομηνών  
 
Για την δήλωση των ανθρωπομηνών στα τεχνικά δελτία των έργων θα πρέπει να γίνεται ο ανάλογος υπολογισμός 
σύμφωνα με την μηνιαία επιβάρυνση έργου πλήρους απασχόλησης ακολουθώντας τον τύπο: 

 
Συνολική επιβάρυνση έργου = Συνολικός αριθμός ανθρωπομηνών έργου 
Μηνιαία επιβάρυνση έργου 
 
Δηλαδή για απασχόληση ενός Γεωπόνου με μεταπτυχιακό και εμπειρία 4-10 χρόνια που θα απασχοληθεί με 
συνολική επιβάρυνση στο έργο 20.000,00 ευρώ 

 

20.000

3.025
= 6,61 Ανθρωπομήνες

 
 


