26/05/2021
Ολοκλήρωση υπολογισμού κοινών δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε στις 18/5/2021 όπως τα 3 τελευταία χρόνια, ο
αυτόματος «Υπολογισμός κοινών δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ»
από διοικητικές πηγές. Στον υπολογισμό συμμετείχαν όσα από τα υποβληθέντα στο ΟΠΣ έως
23/4/2021 απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου εξακολουθούσαν να είναι στην ίδια
κατάσταση κατά την εκτέλεση του υπολογισμού στις 18/5/2021.
Οι 3 κοινοί δείκτες ταμείων ΕΚΤ/ΠΑΝ μακροπρόθεσμου αποτελέσματος που υπολογίστηκαν με
την παραπάνω μέθοδο είναι οι εξής:

•

CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
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Επίσης υπολογίστηκε και ο κοινός δείκτης μακροπρόθεσμου αποτελέσματος του ταμείου ΠΑΝ:
•

CR11: Συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

Υπενθυμίζουμε ότι ζητηθήκαν από τις διοικητικές πηγές ανά συμμετέχοντα, στοιχεία απασχόλησης
6 μήνες μετά την έξοδο από την πράξη για όσα υποβληθέντα απογραφικά είχαν παράγει κατά την
είσοδο στην πράξη έναν από τους 2 δείκτες CO01 άνεργοι ή CO03 ανενεργοί και για τα οποία δεν
είχαν υπολογιστεί οι δείκτες αυτοί το 2019 ή το 2020 που έγιναν στο ΟΠΣ οι 2 προηγούμενοι
υπολογισμοί κοινών δεικτών ΕΚΤ/ΠΑΝ μακροπρόθεσμου αποτελέσματος.
Στις παρακάτω 2 αναφορές θα βρείτε τα στοιχεία των κοινών δεικτών ΕΚΤ/ΠΑΝ μακροπρόθεσμου
αποτελέσματος που υπολογίστηκαν:

> 3.5.2.1.

Δείκτες
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βάσει

υποβληθέντων

απογραφικών

(ανά

ΕΠ/Άξονα/ταμείο /κατηγορία περιφέρειας /επενδυτική προτεραιότητα /έτος /φύλο/mis)
Στην αναφορά αυτή εμφανίζονται όλοι οι δείκτες που υπολογίζονται από υποβληθέντα
απογραφικά για όλες τις ενταγμένες η ολοκληρωμένες πράξεις.

> 9.2.23.2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α-2Θ: Κοινοί Δείκτες Αποτελέσματος (ανά ΕΠ/Άξονα/ταμείο
/κατηγορία περιφέρειας/επενδυτική προτεραιότητα /έτος /φύλο) όπως προκύπτουν από τα
ΑΠΟΔΕΚΤΑ Δελτία Επίτευξης Δεικτών.
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Ολοκλήρωση υπολογισμού κοινών δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ
Στην αναφορά αυτή εμφανίζονται όλοι οι δείκτες που υπολογίζονται από υποβληθέντα
απογραφικά για όλες τις ενταγμένες η ολοκληρωμένες πράξεις ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ έχουν
αποδεκτό δελτίο επίτευξης δεικτών πράξης για κάθε έτος για το οποίο υπάρχουν υποβληθέντα
απογραφικά.
Σημειώνουμε ότι οι 2 παραπάνω αναφορές θα παρουσιάζουν διαφορές αν τουλάχιστον για μια
πράξη με απογραφικά υπάρχει τουλάχιστον ένα έτος για το οποίο ενώ υπάρχουν υποβληθέντα
απογραφικά για αυτό το έτος ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αποδεκτό Δελτίο Επίτευξης Δεικτών σε ισχύ για το
έτος αυτό.
Επίσης όπως όλοι οι κοινοί δείκτες ΕΚΤ/ΠΑΝ εμφανίζονται στην εκτύπωση των Δελτίων
Επαλήθευσης Δεικτών πράξης.
Πληροφορίες: Ελένη Χριστοπούλου, echristopoulou@mnec.gr
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