ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη

12 12 2016

Περιεχόμενα
1. Επισύναψη στο ΟΠΣ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ
2. Ορισμός δείκτη στο ΟΠΣ
3. Δείκτες ΤΔΠ – εμφάνιση χαρακτηριστικών δείκτη
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1.Επισύναψη Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη στο ΕΠ
Για κάθε δείκτη ΕΠ ισχύει 1 δελτίο ταυτότητας δείκτη το οποίο επισυνάπτεται στο ΟΠΣ. Για κάθε δείκτη μπορείτε
να επισυνάψετε 1 η περισσότερα αρχεία.
Το δελτίο ταυτότητας δείκτη που θα επισυναφτεί 1 φορά για 1 δείκτη είναι διαθέσιμο κάθε φορά που
χρησιμοποιείται ο ίδιος δείκτης σε οποιοδήποτε Επιχειρησιακό -Άξονα -Ταμείο -Κατηγορία Περιφέρειας-Ειδικό
Στόχο.
1. Για τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ , ΕΤΠΑ ,ΤΣ τα δελτία ταυτότητας δεικτών αποστέλλονται από τις ΕΥΣΣΑ και
ΕΥΣΕΚΤ στην ΥΟΠΣ και επισυνάπτονται στο ΟΠΣ και είναι διαθέσιμα σε όλα τα ΕΠ.
2. Για τους νέους δείκτες (ομογενοποιημένους) η επισύναψη γίνεται όμοια με τους κοινούς δείκτες.
3. Για τους ειδικούς δείκτες ΕΠ η επισύναψη γίνεται από τις ΔΑ .
Η επισύναψη των Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα γίνεται ως εξής :




Επιλέγετε ΕΠ στην οθόνη: Προγραμματισμός ΕΠ- ΕΤΠΑ/ΤΑ-ΕΚΤ: Επενδύσεις – Ανάπτυξη- ΑπασχόλησηΔομή – Δείκτες
Επιλέγετε ένα δείκτη από την καρτέλα Δείκτες (ανά ΕΠ/ Άξονα /ταμείο /κατηγορία περιφέρειας
Επιλέγετε επισύναψη και επισυνάπτεται το Δελτίο Ταυτότητας του δείκτη με κατηγορία συνημμένου
εγγράφου 51400 Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη

Εικόνα 1 : Δείκτες ΕΠ- Επισύναψη Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη-ΟΠΣ
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Εικόνα 2 : Δείκτες ΕΠ- Επισύναψη Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη-ΟΠΣ
2.Ορισμός δείκτη ΟΠΣ (Βοηθητικές Εργασίες)
Προστέθηκαν στο ΟΠΣ στον ορισμό του δείκτη τα νέα πεδία:
 <μετρήσιμος ανά πράξη> NAI/OXI
Πρόκειται για το πεδίο :ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΞΗΣ του Δελτίου Ταυτότητας
δείκτη.
Συμπληρώνεται ΟΧΙ όταν οι πράξεις συμβάλουν στον δείκτη αλλά η τιμή επίτευξης του δείκτη δεν
μετρείται ανά πράξη
Παράδειγμα 1 :οι δείκτες αποτελέσματος ΕΤΠΑ/ΤΣ όπως ο Τ4201 Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως
ποσοστό του ΑΕΠ
Παράδειγμα 2 : οι κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ οι οποίοι
μετρώνται στο επίπεδο της επενδυτικής προτεραιότητας μέσω ερευνών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα
συμμετεχόντων
 <Υπολογιζόμενος από Απογραφικά> ΝΑΙ/ΟΧΙ
Συμπληρώνεται ΝΑΙ για όσους δείκτες εκροής ή άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ η τιμή επίτευξης του δείκτη
υπολογίζεται βάση απογραφικών δελτίων Συμμετεχόντων . Υπενθυμίζουμε ότι ο υπολογισμός των κοινών
δεικτών εκροής ΕΚΤ και άμεσου αποτελέσματος γίνεται αυτόματα στο ΟΠΣ για όλα τα απογραφικά
δελτία.
Επίσης συμπληρώνεται ΝΑΙ και για ειδικούς δείκτες εκροών ή άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων
που τα δεδομένα τους προέρχονται από συνδυασμό microdata κοινών δεικτών (π.χ. δείκτης εκροών Τ4845
Συμμετέχοντες 25-29 ετών» στην ΠΑΝ , δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων Τ4816 Εργαζόμενες που
διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους). Και για αυτούς τους δείκτες
οι τιμές τους προκύπτουν από συνδυασμό Microdata των απογραφικών δελτίων εισόδου ή εξόδου
αντίστοιχα.

M.I.S. OFF,
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 <Τιμή επίτευξης (Ετήσια/ Σωρευτική)>
Το παραπάνω πεδίο θα χρησιμοποιηθεί στο δελτίο επίτευξης Δείκτη και στην παραγωγή Ετήσιων
Εκθέσεων. Για παράδειγμα, τιμή επίτευξης ΕΤΗΣΙΑ, συμπληρώνεται για τους κοινούς δείκτες εκροής και
άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ . Σε αυτή την περίπτωση η συγκεντρωτική τιμή υπολογίζεται αυτόματα ,τόσο
στο ΟΠΣ όσο και στην sfc με την άθροιση των ετήσιων τιμών.
Οι τιμές σε επίπεδο πράξης να δίνονται με απόλυτους αριθμούς για τη διευκόλυνση του υπολογισμού των
σωρευτικών τιμών/cumulative values (είτε σε απόλυτες τιμές είτε σε ποσοστά) και των συγκεντρωτικών
στοιχείων /aggregated data σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας στους πίνακες 2 Α, 2Β και 2Γ της
Ετήσιας Έκθεσης.
Για δείκτες ΕΤΠΑ συμπληρώνονται ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ τιμές έτους για την επίτευξη δείκτη
Η σωστή συμπλήρωση των παραπάνω χαρακτηριστικών του δείκτη εξασφαλίζει:
 Την ενημέρωση του ΟΠΣ με σωστά δεδομένα γι α δείκτες (ΕΠ, Προσκλήσεις, ΤΔΠ, Δελτίο Επίτευξης
Δείκτη Πράξης )
 Την δημιουργία αναφορών σε διάφορα επίπεδα άθροισης εφόσον πρόκειται για δείκτες ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ.
Υπενθυμίζουμε ότι οι δείκτες ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΜΗ ΑΘΡΟΙΖΌΜΕΝΟΙ δεν αθροίζουν στο ΟΠΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για τεχνικούς λόγους τα παραπάνω πεδία προσυμπληρώθηκαν κατά εκτίμηση ως εξής:








ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΜΗ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΟΣ: όλοι οι δείκτες με μονάδα μέτρησης %
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ: όλοι οι κοινοί δείκτες εκροής ΕΚΤ για συμμετέχοντες
(CO01 έως CO19 ) και οι κοινοί δείκτες για συμμετέχοντες άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ και ΠΑΝ (CR01
έως CR05 και CRY01 έως CRY09)
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: όλοι οι δείκτες ΕΚΤ (κοινοί και ειδικοί ) που αναφέρονται σε
αποτέλεσμα 6 μήνες μετά την έξοδο του συμμετέχοντα από την πράξη.
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΣ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ: όλοι οι δείκτες έχουν πάρει τιμή ΝΑΙ εκτός από τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ
μακροχρονίου αποτελέσματος.
ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (Ετήσια/ Σωρευτική) : έχει συμπληρωθεί τιμή Σωρευτική για όλους τους δείκτες
εκτός από τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ εκροής και άμεσου αποτελέσματος για συμμετέχοντες.

Θα πρέπει οι ΔΑ να ελέγξουν την σωστή συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων, και στείλουν στην ΥΟΠΣ τις
διορθώσεις εφόσον υπάρχουν, ώστε να γίνετε σωστά η συμπλήρωση των Δελτίων Επίτευξης Δείκτη Πράξης και η
παραγωγή των Ετήσιων Εκθέσεων.

M.I.S. OFF,
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Εικόνα 3 : Ορισμός δείκτη –Βοηθητικές εργασίες ΟΠΣ
Ορισμός δείκτη – Αναλυτική περιγραφή των πεδίων
ID_ΔΕΙΚΤΗ

Μοναδικός κωδικός δείκτη στο ΟΠΣ (αριθμητικό πεδίο)

Κωδικός

Ο κωδικός με τον οποίο εμφανίζεται ο δείκτης

ID ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ

κωδικός που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για την ομογενοποίηση

Είδος Δείκτη

1. Εκροής , 2. Αποτελέσματος, 4.Βασικό στάδιο υλοποίησης ΒΣΥ, 6.Οικονομικός

Ονομασία /

Ονομασία δείκτη στα ελληνικά /

Ονομασία στα Αγγλικά

Ονομασία δείκτη στα Αγγλικά

Μονάδα Μέτρησης

Επιλέγεται η μονάδα μέτρησης του δείκτη πχ Αριθμός , χιλιόμετρα

Ταμεία

Ο δείκτης συνδέεται με 1 η περισσότερα ταμεία ΕΚΤ/ΕΤΠΑ/ΤΣ/ ΠΑΝ κα

M.I.S. OFF,
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Κοινός δείκτης

Με την επιλογή του πεδίου επισημαίνονται οι κοινοί δείκτες ΕΚΤ/ΕΤΠΑ/ΤΣ/ ΠΑΝ

Διάσταση Φύλλου

Για δείκτες όπου η τιμή στόχος και η τιμή επίτευξης μπορεί να συμπληρωθεί ανά φύλλο Α/Γ,
επιλέγεται μια από τα παρακάτω τιμές :




ΟΛΑ όταν αφορά και άνδρες και γυναίκες πχ δείκτης CO01 ΑΝΕΡΓΟΙ,
Γυναίκες όταν αφορά μόνο γυναίκες
Άνδρες όταν αφορά μόνο άνδρες

Μετρήσιμος ανά πράξη

Ανάλογα αν η επίτευξη του δείκτη μετρείται ή όχι ανά πράξη επιλέγεται ΝΑΙ/ΟΧΙ(πχ δείκτες
αποτελέσματος ΕΤΠΑ ή κοινοί δείκτες μακροχρόνιου αποτελέσματος ΠΑΝ)

Υπολογιζόμενος από
Απογραφικά

Επιλέγεται ΝΑΙ για δείκτες οι οποίοι υπολογίζονται βάση απογραφικών δελτίων Εισόδου και
Εξόδου.

Μακροχρόνιο
Αποτέλεσμα

Επιλέγεται ΝΑΙ για κοινούς και ειδικούς δείκτες ΕΚΤ/ΠΑΝ που μετρούν το αποτέλεσμα 6 μήνες
μετά την έξοδο του συμμετέχοντα από την πράξη

Τιμή επίτευξης: (Ετήσια/
Συγκεντρωτική)

Επιλέγεται ΕΤΗΣΙΑ όταν η συγκεντρωτική τιμή είναι το άθροισμα της ετήσιας τιμής τρέχοντος
έτους και προγενέστερων ετών. Πχ για κοινούς δείκτες ΕΚΤ
Επιλέγεται συγκεντρωτική όταν δεν γίνεται άθροιση των ετήσιων τιμών επίτευξης που
δηλώνονται για κάθε έτος πχ κοινοί και ειδικοί δείκτες εκροών ΕΤΠΑ/ΤΑ

Ποσοτικός /

Επιλέγεται ποσοτικός όταν ο δείκτης μπορεί να αθροιστεί σε ένα επίπεδο πχ ανά πράξη

Ποσοτικός μη
αθροιζόμενος

Επιλέγεται ποσοτικός μη αθροιζόμενος όταν ο δείκτης δεν μπορεί να αθροιστεί πχ δείκτης με
μονάδα μέτρησης ποσοστό

Πηγή στοιχείων

Συμπληρώνεται η πηγή στοιχείων του Δείκτη

Ορισμός /
μέθοδος υπολογισμού

Συμπληρώνεται ο ορισμός του δείκτη και η μέθοδος υπολογισμού ΠΧ για κοινούς δείκτες ΕΚΤ
υπολογιζόμενους από απογραφικά Δελτία συμπληρώνεται η συνθήκη υπολογισμού του
δείκτη

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Συμπληρώνεται η συχνότητα που μετρείται η επίτευξη του δείκτη πχ
μήνας –τρίμηνο –εξάμηνο – ετησίως- ανά διετία – ανά τριετία

Χρήση δεκαδικών

Επιλέγεται για δείκτες των οποίων η μονάδα μέτρησης δικαιολογεί την χρήση δεκαδικών πχ
χλμ, ποσοστό , τόνοι ισοδύναμοι CO2, κα
Κατά κανόνα για δείκτες που μετρούν πλήθος δεν επιτρέπεται η χρήση δεκαδικών πχ άτομα ,
μελέτες, έργα, επισκέψεις, δυναμικότητα δομών

Εύρος τιμών ανά πράξη.

M.I.S. OFF,

Το πεδίο χρησιμεύει για την αποφυγή λαθών πληκτρολόγησης στην τιμή στόχο στο ΤΔΠ και
στο δελτίο επίτευξης ειδικά όταν υπάρχουν μονάδες μέτρησης διαφορετικής τάξης μεγέθους.
Πχ ο δείκτης ποδηλατοδρόμοι μονάδα μέτρησης km και συμπληρώνεται τιμή στόχος 2300
ενώ πρέπει να συμπληρωθεί 2,3
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3. Δείκτης ΤΔΠ - εμφάνιση χαρακτηριστικών ( INFO ΒΟΧ)
Ανά Δείκτη είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους και στις ΔΑ κατά την επεξεργασία - επισκόπηση του

Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΟΠΣ μέσω info box
Δείκτη .

η παρακάτω πληροφορία από το Δελτίο Ταυτότητας

Το info box ανά Δείκτη πρόκειται να προστεθεί και στην Πρόσκληση και στους δείκτες ΕΠ.

Εικόνα 4 : ΤΔΠ –info box Δείκτη- Διαχείριση Δελτίων ΟΠΣ

Εικόνα 5 : ΤΔΠ –info box Δείκτη- CRY01 -Διαχείριση Δελτίων ΟΠΣ

M.I.S. OFF,
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