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Υποβολή Ετήσιου Προγραμματισμού 2014  προς έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών 

 
Στα πλαίσια της πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας της μεταβατικής περιόδου 

για τα έργα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, που έχει λάβει 
ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με το αρ. 
πρωτ. 5854/30.4.09 έγγραφο πιστοποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του υπουργείου 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, απαιτείται η κατάρτιση ετήσιου 
προγραμματισμού για τα έργα που βρίσκονται σε κατάσταση πρότασης καθώς και η 
περιγραφή των σταδίων ωρίμανσής τους έως την τελική έκβαση (έγκριση ή απόρριψη).  
 
Τα έργα που αναφέρονται στον ετήσιο προγραμματισμό 2014 διαχωρίζονται σε 2  μεγάλες 

κατηγορίες ανάλογα με την κατάσταση  τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Έργων (rescom) της Επιτροπής Ερευνών . 

 

1. Έργα σε Πρόταση   

περιλαμβάνει τα έργα που βρίσκονται σε κατάσταση Πρόταση στο rescom 

δηλαδή έχουν υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση σε κάποιο ανοιχτό 

χρηματοδοτικό πλαίσιο. Τα έργα αυτά μπορεί να περάσουν στην παρακάτω 

κατηγορία ή να απορριφθούν  αν εγκριθεί ή όχι αντίστοιχα η χρηματοδότηση 

τους 

2. Ενεργά Έργα  

περιλαμβάνει τα έργα που βρίσκονται σε κατάσταση Αναμονή, Κίνηση ή  Λήξη 

φυσικού αντικειμένου στο rescom δηλαδή όλα  τα έργα που  έχουν λάβει 

έγκριση χρηματοδότησης  εντός κάποιου χρηματοδοτικού πλαισίου και 

απασχολούν με την Οικονομική διαχείριση τους τη γραμματεία του Ειδικού 

Λογαριασμού στο έτος 2014.  

 
 Σε συνέχεια των παραπάνω, υποβάλλεται  προς έγκριση ο ετήσιος 

προγραμματισμός για την εκτέλεση και διαχείριση έργων έτους 2014. 

 

 Τομέας Προγραμματισμού Ανάπτυξης και 
Παρακολούθησης έργων ΕΛΚΕ 

  
 

Δέσποινα  Παντελάκη 
 

 

http://www.elke.tuc.gr/
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Προγραμματισμός  έργων έτους 2014 
 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης 
έργων 

Έργα σε πρόταση  
(π/υ σε €) 

Ενεργά  έργα  
(π/υ σε €)  

 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο 
                   
2.883.476,00    

                                         
8.824.252,58     

 Έργα Παροχής Υπηρεσιών 
                            
6.000,00    

                                         
4.777.493,14     

 ΕΣΠΑ 2007-2013 
                   
1.338.890,00    

                                      
11.176.799,06     

 ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 
                       
680.000,00    

                                            
422.242,47     

 ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
                       
968.577,00    

                                         
2.193.046,32     

 Συνέδρια 
 

                                            
262.148,99     

Σύνολο 
                   
5.876.943,00    

                                      
27.655.982,56     

 
  
 
 
 
 
 



  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΛΚΕ Σελίδα 3 

 

 
 
 
Κατανομή έργων σε πρόταση  ανά πλαίσιο χρηματοδότησης  
 

 
 
 
Κατανομή προϋπολογισμού  έργων  σε πρόταση  ανά πλαίσιο χρηματοδότησης 
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Κατανομή ενεργών έργων  ανά πλαίσιο χρηματοδότησης 

 
 
 
 
 
Κατανομή προϋπολογισμού ενεργών  έργων ανά πλαίσιο χρηματοδότησης 
 

 
 


