ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
«ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ – GLOBAL TIMESHEET»
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν υπόδειξης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ τροποποιήθηκε το
ατομικό φύλλο χρονοχρέωσης ή global timesheet (κωδικός εντύπου: Δ5-02-Δ19) για τους
απασχολούμενους σε έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.
Η υποχρέωσή μας για χρήση του νέου εντύπου αφορά εντολές πληρωμής που θα
περιλαμβάνονται σε λογιστικές καταστάσεις Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών του Ιανουαρίου
2014 και μετά (ακόμη και αυτές οι εντολές που αφορούν υλοποίηση φυσικού αντικειμένου
προγενέστερου χρονικού διαστήματος).
Η νέα μορφή του Ατομικού Φύλλου Χρονοχρέωσης αποτυπώνει όπως και το έντυπο
που αντικαθιστά, την ημερήσια δραστηριότητα του εμπλεκόμενου εκφρασμένη σε ώρες (h).
Η διαφορετικότητα του νέου εντύπου οφείλεται στην υποχρέωση αποτύπωσης και των
συμβατικών υποχρεώσεων (διδακτικό / διοικητικό / ερευνητικό έργο) για το προσωπικό όλων
των κατηγοριών του Ιδρύματος (Ε.Π., Ε.Τ.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π., διοικητικοί υπάλληλοι μόνιμοι και
Ι.Δ.Α.Χ.)
Όσον αφορά το Τμήμα Ι του νέου εντύπου και για οποιονδήποτε συμμετέχοντα σε
πρόγραμμα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Ιδρύματος είτε αυτός ανήκει σε μία από τις
προαναφερόμενες κατηγορίες προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου, είτε όχι (εξωτερικός
συνεργάτης, φοιτητής κλπ) οι γραμμές 15, 16, 17, 18, 19 και 20 συμπληρώνονται με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που συμπληρώναμε και την προηγούμενη μορφή του εντύπου.
Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχει σε περισσότερα από έξι έργα μπορεί να
προσθέσει γραμμές προσέχοντας τις αθροίσεις που γίνονται αυτόματα.
Το Τμήμα ΙΙ του νέου εντύπου συμπληρώνεται μόνο από το προσωπικό (όλων των
κατηγοριών) του Ιδρύματος, και αναφέρεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του συμμετέχοντα
(Διδακτικό Έργο ή/και Διοικητικό Έργο ή/και Ερευνητικό Έργο).
Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρόνος απασχόλησης σε μια
συγχρηματοδοτούμενη πράξη ο χρόνος που αφαιρείται από τις ημέρες του έτους για τον
προσδιορισμό του παραγωγικού χρόνου όπως για παράδειγμα, τα Σαββατοκύριακα, ο χρόνος
κανονικής άδειας, ή αναρρωτικής άδειας κλπ.
Δύναται κατ’ εξαίρεση να συμπεριλαμβάνονται και τα Σαββατοκύριακα στον υπολογισμό του
χρόνου απασχόλησης στις περιπτώσεις:
α. Συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που περιλαμβάνουν επιμορφώσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια
και ημερίδες
β. Συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων για τα οποία απαιτείται, από τη φύση του
ερευνητικού έργου η απασχόλησης της ερευνητικής ομάδας και Σαββατοκύριακα.
Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος για την προαναφερθείσα πρόσθετη απασχόληση δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες την εβδομάδα και τις τρεις (3) ώρες ημερησίως.
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Α. Μέλη Ε.Π.
Στην γραμμή 24 και πιο συγκεκριμένα στο κελί (Β24) γράφουμε «Μέλος Ε.Π. Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου».
Στα υπόλοιπα κελιά της γραμμής 24 απεικονίζουμε το σύνολο των συμβατικών
υποχρεώσεων ανά ημέρα του μέλους Ε.Π. του Ιδρύματος, αφενός με βάση τη Νομοθεσία και
αφετέρου με βάση τις πραγματικές ώρες απασχόλησης σε διδασκαλία ή/και διοικητικό έργο ή
και ερευνητικό έργο.
Το ανώτατο όριο της συμβατικής υποχρέωσης κάθε μέλους Ε.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου
είναι 20 ώρες/εβδομάδα και για συνολική διάρκεια 42 εβδομάδων (άρθρο 8, παρ. 1 του
Ν. 2530/1997).
Η αποτύπωση προτείνεται να γίνει ισομερώς τοποθετώντας στην φόρμα 4
ώρες/ημέρα.
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που το μέλος Ε.Π. έχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα
μαθημάτων, διδασκαλία που ξεπερνάει τις 4 ώρες/ημέρα. Στην περίπτωση αυτή έχει την
αποκλειστική ευθύνη για την σωστή αποτύπωση στο έντυπο του Ατομικού Φύλλου
Χρονοχρέωσης των σωστών ωρών προσέχοντας να μην υπερβεί τις 20 ώρες/εβδομάδα.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ:

ΜΕΛΩΝ

Ε.Π.

ΣΕ

1. Ημερησίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα έργα του κάθε απασχολούμενου δεν θα
ξεπερνάνε τις 4 εκτός αν τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα οπότε το ανώτατο όριο
είναι οι 7 ώρες/ημέρα. (ΤΜΗΜΑ Ι)
2. Εβδομαδιαίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα έργα του κάθε απασχολούμενου δεν θα
ξεπερνάνε τις 20 εκτός αν τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα οπότε το ανώτατο όριο
είναι οι 30 ώρες/εβδομάδα. (ΤΜΗΜΑ Ι)
3. Μηνιαίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα έργα του κάθε απασχολούμενου δεν θα
ξεπερνάνε τις 70 εκτός αν τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα οπότε το ανώτατο όριο
είναι οι 110 ώρες/μήνα. (ΤΜΗΜΑ Ι)
4. Ετησίως οι συμβατικές υποχρεώσεις κάθε απασχολούμενου δεν πρέπει να υπερβαίνουν
τις 840 ώρες (42 εβδομάδες * 20 ώρες/εβδομάδα). (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)
Β. Ειδικό Τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Π.)
Στην γραμμή 24 και πιο συγκεκριμένα στο κελί (Β24) γράφουμε «Ε.Τ.Π. Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου».
Στα υπόλοιπα κελιά της γραμμής 24 απεικονίζουμε το σύνολο των συμβατικών
υποχρεώσεων ανά ημέρα του Ε.Τ.Π. του Ιδρύματος, αφενός με βάση τη Νομοθεσία και
αφετέρου με βάση τις πραγματικές ώρες απασχόλησης σε διδακτικό έργο ή/και τεχνικό εργαστηριακό έργο.
Το ανώτατο όριο της συμβατικής υποχρέωσης κάθε Ε.Τ.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου είναι 26
ώρες/εβδομάδα και για συνολική διάρκεια 42 εβδομάδων.
Η αποτύπωση προτείνεται να γίνει ισομερώς τοποθετώντας στην φόρμα 5,2 ώρες/ημέρα.
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που το Ε.Τ.Π. έχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα
μαθημάτων, διδασκαλία που ξεπερνάει τις 5,2 ώρες/ημέρα. Στην περίπτωση αυτή έχει την
αποκλειστική ευθύνη για την σωστή αποτύπωση στο έντυπο του Ατομικού Φύλλου
Χρονοχρέωσης των σωστών ωρών προσέχοντας να μην υπερβεί τις 26 ώρες/εβδομάδα.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Π. ΣΕ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ:
1. Ημερησίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα έργα κάθε απασχολούμενου δεν θα
υπερβαίνουν τις 2,8 εκτός αν τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα οπότε το ανώτατο
όριο είναι οι 5,8 ώρες/ημέρα. (ΤΜΗΜΑ Ι)
2. Εβδομαδιαίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα έργα του κάθε απασχολούμενου δεν
θα ξεπερνάνε τις 14 εκτός αν τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα οπότε το ανώτατο
όριο είναι οι 24 ώρες/εβδομάδα. (ΤΜΗΜΑ Ι)
3. Μηνιαίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα έργα του κάθε απασχολούμενου δεν θα
ξεπερνάνε τις 56 εκτός αν τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα οπότε το ανώτατο
όριο είναι οι 96 ώρες/μήνα. (ΤΜΗΜΑ Ι)
4. Ετησίως οι συμβατικές υποχρεώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1.092 ώρες (42
εβδομάδες * 26 ώρες/εβδομάδα). (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)

Γ. Εργαστηριακό Διδακτικό προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π.)
Στην γραμμή 24 και πιο συγκεκριμένα στο κελί (Β24) γράφουμε «ΕΡ.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου».
Στα υπόλοιπα κελιά της γραμμής 24 απεικονίζουμε το σύνολο των συμβατικών
υποχρεώσεων ανά ημέρα του μέλους ΕΡ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, αφενός με βάση τη Νομοθεσία
και αφετέρου με βάση τις πραγματικές ώρες απασχόλησης σε διδακτικό έργο ή/και διοικητικό
έργο ή/και ερευνητικό έργο.
Το ανώτατο όριο της συμβατικής υποχρέωσης κάθε μέλος ΕΡ.ΔΙ.Π. είναι 30
ώρες/εβδομάδα και για συνολική διάρκεια 42 εβδομάδων.
Η αποτύπωση προτείνεται να γίνει ισομερώς τοποθετώντας στην φόρμα 6
ώρες/ημέρα.
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που το μέλος ΕΡ.ΔΙ.Π. έχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα
μαθημάτων, διδασκαλία που υπερβαίνει τις 6 ώρες/ημέρα. Στην περίπτωση αυτή έχει την
αποκλειστική ευθύνη για την σωστή αποτύπωση στο έντυπο του Ατομικού Φύλλου
Χρονοχρέωσης των σωστών ωρών προσέχοντας να μην υπερβεί τις 30 ώρες/εβδομάδα.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΡ.ΔΙ.Π. ΣΕ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ:
1. Ημερησίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα έργα του κάθε απασχολούμενου δεν θα
ξεπερνάνε τις 2 εκτός αν τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα οπότε το ανώτατο όριο
είναι οι 5 ώρες/ημέρα. (ΤΜΗΜΑ Ι)
2. Εβδομαδιαίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα έργα του κάθε απασχολούμενου δεν
θα ξεπερνάνε τις 10 εκτός αν τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα οπότε το ανώτατο
όριο είναι οι 20 ώρες/εβδομάδα. (ΤΜΗΜΑ Ι)
3. Μηνιαίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα έργα του κάθε απασχολούμενου δεν θα
ξεπερνάνε τις 40 εκτός αν τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα οπότε το ανώτατο
όριο είναι οι 80 ώρες/μήνα. (ΤΜΗΜΑ Ι)
4. Ετησίως οι συμβατικές υποχρεώσεις να μην υπερβαίνουν τις 1.260 ώρες (=42
εβδομάδες * 30 ώρες/εβδομάδα). (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)

Δ. Δημόσιοι Υπάλληλοι και Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
Στην γραμμή 24 και πιο συγκεκριμένα στο κελί (Β24) γράφουμε «Δημόσιος
Υπάλληλος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» ή «Ι.Δ.Α.Χ. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» ανάλογα με την κατηγορία του
υπαλλήλου.
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Στα υπόλοιπα κελιά της γραμμής 24 απεικονίζουμε το σύνολο των συμβατικών
υποχρεώσεων ανά ημέρα του υπαλλήλου του Ιδρύματος, αφενός με βάση τη Νομοθεσία και
αφετέρου με βάση τις πραγματικές ώρες απασχόλησης σε διοικητικό έργο.
Το ανώτατο όριο της συμβατικής υποχρέωσης κάθε Δημοσίου Υπαλλήλου ή
Υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. είναι 40 ώρες/εβδομάδα και για συνολική διάρκεια 42 εβδομάδων.
Η αποτύπωση γίνεται ισομερώς τοποθετώντας στην φόρμα 8 ώρες/ημέρα.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΥ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΣΕ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ:
1. Ημερησίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του κάθε
απασχολούμενου δεν θα ξεπερνάνε τις 3. (ΤΜΗΜΑ Ι)
2. Εβδομαδιαίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του
κάθε απασχολούμενου δεν θα ξεπερνάνε τις 10. (ΤΜΗΜΑ Ι)
3. Μηνιαίως οι ώρες που θα κατανέμονται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του κάθε
απασχολούμενου δεν θα ξεπερνάνε τις 40. (ΤΜΗΜΑ Ι)
4. Ετησίως οι συμβατικές υποχρεώσεις να μην υπερβαίνουν τις 1.860 ώρες (42
εβδομάδες * 40 ώρες/εβδομάδα). (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)

Απασχόληση μελών ΕΠ σε προγράμματα άλλων ΑΕΙ
Είναι γνωστό ότι οι αμοιβές των μελών ΕΠ του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ που απασχολούνται σε
προγράμματα άλλων ΑΕΙ εκκαθαρίζονται από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Προκειμένου ο
ΕΛΚΕ να μπορεί να παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις πρόσθετες αμοιβές και τις ώρες πρόσθετης
απασχόλησης των μελών ΕΠ του Ιδρύματος, θα πρέπει να προσκομίζεται εγκαίρως (πριν από την
έναρξή της), στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ, η αντίστοιχη σύμβαση, προκειμένου να ενημερώνεται
το πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας του ΕΛΚΕ και κατ' επέκταση να είναι εφικτή η
συμπλήρωση των σχετικών φύλλων χρονοχρέωσης καθώς και οι έλεγχοι των ορίων πληρωμών.

Ανώτατα όρια Πρόσθετων Αμοιβών
Το ανώτατο όριο των πρόσθετων αμοιβών των μελών ΕΠ, ΕΡΔΙΠ, ΕΤΠ, Μονίμων,
ΙΔΑΧ υπόκεινται στους κάτωθι περιορισμούς:
Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους (άρθρο 104
παρ.2 του Συντάγματος)
Β. δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των εκάστοτε αποδοχών του Προέδρου του Αρείου
Πάγου χωρίς οικογενειακή παροχή (άρθρο 34 παρ.4 του Ν2768 – ΦΕΚ ΤΑ’ 273/8.12.99)
Γ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές
καθορίζονται κάθε φορά για την συμμετοχή τους σε έργα ΕΣΠΑ, 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, ……».
Σημειώνεται ότι, σήμερα, οι μικτές αυτές αποδοχές έχουν καθοριστεί στο ποσό των
4.750,00€. 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».
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ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (π.χ. FP 7)
Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία μόνο η κατηγορία προσωπικού Ε.Π. μπορεί να
δικαιολογήσει ιδία συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, αφού μόνο γι’αυτή την
κατηγορία υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης ερευνητικού έργου στο πλαίσιο των συμβατικών
τους υποχρεώσεων.
Ανάλογα με την βαθμίδα του το κάθε μέλος Ε.Π. έχει ως μέγιστο χρόνο διδακτικού έργου:
 Καθηγητής: 10 ώρες/εβδομάδα
 Αναπληρωτής Καθηγητής: 12 ώρες/εβδομάδα
 Επίκουρος Καθηγητής: 14 ώρες/εβδομάδα
 Αναπληρωτής Καθηγητής: 16 ώρες/εβδομάδα
Άρα ο υπολειπόμενος αριθμός ωρών μέχρι τις 20 ώρες/εβδομάδα που είναι το
εβδομαδιαίο σύνολο συμβατικών υποχρεώσεων όλων των βαθμίδων μελών Ε.Π. είναι
αντίστοιχα:
 Καθηγητής: 10 ώρες/εβδομάδα
 Αναπληρωτής Καθηγητής: 8 ώρες/εβδομάδα
 Επίκουρος Καθηγητής: 6 ώρες/εβδομάδα
 Αναπληρωτής Καθηγητής: 4 ώρες/εβδομάδα
Οι ώρες αυτές είναι οι ώρες/εβδομάδα που μπορεί το μέλος Ε.Π. να διαθέσει ως ιδία
συμμετοχή για την απασχόλησή του σε κάποιο ερευνητικό έργο.
Το διδακτικό έργο ενός μέλους Ε.Π. αφορά 26 εβδομάδες, άρα για 26 εβδομάδες η κάθε
βαθμίδα μέλους Ε.Π. ως προς το ετήσιο διδακτικό έργο ανέρχεται σε:
 Καθηγητής: 10 ώρες/εβδομάδα * 26 εβδομάδες/έτος = 260 ώρες/έτος
 Αναπληρωτής Καθηγητής: 12 ώρες/εβδομάδα* 26 εβδομάδες/έτος = 312 ώρες/έτος
 Επίκουρος Καθηγητής: 14 ώρες/εβδομάδα* 26 εβδομάδες/έτος = 364 ώρες/έτος
 Αναπληρωτής Καθηγητής: 16 ώρες/εβδομάδα* 26 εβδομάδες/έτος = 416 ώρες/έτος
Άρα οι ώρες που μπορεί ανά βαθμίδα μέλους Ε.Π. να παρέχει ως ιδία συμμετοχή σε
ερευνητικό έργο είναι:
 Καθηγητής: 840 ώρες/έτος - 260 ώρες/έτος = 580 ώρες/έτος
 Αναπληρωτής Καθηγητής: 840 ώρες/έτος - 312 ώρες/έτος = 528 ώρες/έτος
 Επίκουρος Καθηγητής: 840 ώρες/έτος - 364 ώρες/έτος = 476 ώρες/έτος
 Αναπληρωτής Καθηγητής: 840 ώρες/έτος - 416 ώρες/έτος = 424 ώρες/έτος
Στην περίπτωση που το μέλος Ε.Π. του Ιδρύματος συμμετέχει σε έργα στην οποία
δηλώνει και Ποσό Ιδίας Συμμετοχής, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το έντυπο με την
κωδικοποίηση (Β) στο οποίο αποτυπώνεται στην 25η γραμμή η ιδία συμμετοχή σε
ώρες/ημέρα. Οι ώρες που θα αποτυπωθούν ως Ιδία Συμμετοχή θα αφαιρούνται από το σύνολο
των ωρών της ίδιας ημέρας των συμβατικών υποχρεώσεών του. Η Ιδία Συμμετοχή είναι
τμήμα της συμβατικής υποχρέωσης όσον αφορά το ερευνητικό έργο του μέλους Ε.Π..
π.χ. Κάποιο μέλος Ε.Π. που θα δήλωνε 4 ώρες ως συμβατική υποχρέωση στις 15/03/2014
αλλά προέκυψε έργο με Ιδία Συμμετοχή 2 ώρες την ημέρα αυτή, τότε στην 24η γραμμή θα
μείνουν 2 ώρες και οι άλλες δύο θα εγγραφούν στην 25η γραμμή. Προσοχή χρειάζεται ώστε
το μέλος Ε.Π. να μην έχει πάνω από 2 ώρες διδασκαλίας την ημέρα εκείνη. Αν οι ώρες
διδασκαλίας είναι την συγκεκριμένη ημέρα είναι π.χ. 4, τότε βάζουμε στην 24η γραμμή 4
ώρες, στην 25η γραμμή 2 ώρες, φροντίζοντας το επιπρόσθετο χρόνο των 2 ωρών που
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δημιουργήθηκε να αφαιρεθεί από άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας ώστε συνολικά οι
εβδομαδιαίες ώρες συμβατικών υποχρεώσεων αθροιστικά με την ιδία συμμετοχή να είναι 20.
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