18/10/2018
Κατάργηση των κοινών δεικτών ΕΚΤ CO12, CO13, CO14
Σε συνέχεια της κατάργησης των κοινών δεικτών ΕΚΤ CO12, CO13, CO14 μετά την ψήφιση του Κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) 2018/1046, Οmnibus και κατόπιν συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΑΣ (ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΘΥ,
ΕΥΣΣΑ, ΕΥ ΟΠΣ), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθες ενέργειες που έγιναν στο ΟΠΣ:
1. Καταργήθηκε ο αυτόματος υπολογισμός, κατά την υποβολή του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου στο
ΟΠΣ, των παρακάτω κοινών δεικτών εκροής ΕΚΤ:
CO12 Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων
CO13 Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα
CO14 Συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα
2. Οι παραπάνω δείκτες αποχαρακτηρίστηκαν από κοινοί δείκτες ΕΚΤ.
3. Καταργήθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις από τα πρότυπα απογραφικά Εισόδου οι σχετικές με τους
παραπάνω δείκτες:
Δ1: «Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;
Δ2: Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;
Δ3: Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;»
4. Απενεργοποιήθηκαν οι σχετικοί με τα παραπάνω ερωτήματα έλεγχοι επικύρωσης
MICRO_5_4 Εφόσον έχει δοθεί θετική απάντηση για το Δ1 θα πρέπει να δοθεί απάντηση "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ" και
για το Δ2
MICRO_5_5 Εφόσον έχει δοθεί θετική απάντηση για κάποιο από τα Α1, Α3 θα πρέπει να δοθεί απάντηση
"ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ" και για το Δ1
MICRO_5_3 Για το ερώτημα Δ3 υποχρεωτικά θα πρέπει να δοθεί απάντηση "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ"
5. Τροποποιήθηκε ο αυτόματος υπολογισμός κατά την υποβολή απογραφικού δελτίου Εξόδου στο ΟΠΣ ,του
παρακάτω κοινού δείκτη αποτελέσματος ΕΚΤ ,ώστε να μην λαμβάνει υπόψη τους Δείκτες CO12,CO13,CO14
CR05. Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Τα νέα πρότυπα απογραφικά εισόδου, χωρίς τα παραπάνω ερωτήματα, έχουν αναρτηθεί στο ΟΠΣ.
http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=egod1420&tabid=0
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