Υπολογισμός κοινών δεικτών μακροπροθέσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ/ΠΑΝ
14/6/2019
Σας ενημερώνουμε ότι στις 10/6/2019 υπολογίστηκαν στο ΟΠΣ οι 3 κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ
(CR06,CR08,CR09) και οι 2 της ΠΑΝ (CR11, CR12) βάση Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων και στοιχείων απασχόλησης
από διοικητικές πηγές με ημερομηνία εξέτασης 6 μήνες μετά την έξοδο από την πράξη, και είναι διαθέσιμοι στις
αναφορές :
3.5.2.1 Δείκτες ανά MIS βάσει απογραφικών
9.2.23.2. Πίνακας 2Α-2Β Κοινοί Δείκτες Αποτελέσματος
Ο υπολογισμός δεικτών θα εκτελεστεί εκ νέου μόλις λάβουμε τα στοιχεία απασχόλησης από την ΑΑΔΕ που αφορούν
αυτοαπασχολούμενους, για δελτία εξόδου που υποβλήθηκαν στο ΟΠΣ μετά από τον Οκτώβριο του 2018 και θα λάβετε
σχετική ενημέρωση.
Έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες για τον υπολογισμό των παραπάνω δεικτών:
•

Υλοποίηση Διαλειτουργικότητας με χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (web services)

•

Συνεργασία της ΕΥΟΠΣ και της ΕΥΣΕΚΤ με Φορείς Διοικητικών Πηγών

•

Υλοποίηση μηχανισμού υπολογισμού Κοινών Δεικτών στο ΟΠΣ

•

Εφαρμογή του Μηχανισμού στα Απογραφικά Δελτία του ΟΠΣ

Α. Συλλογή στοιχείων απασχόλησης από Διοικητικές πηγές
Για κάθε συμμετέχοντα (ΑΦΜ) ανά πράξη (MIS), που εισήλθε ΑΝΕΡΓΟΣ (CO01) ή ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ (CO03), συλλέχθηκαν τα
στοιχεία απασχόλησης, από τις παρακάτω τρείς Διοικητικές πηγές:
η

1 Διοικητική Πηγή: ΥΠΕΚΑ - ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
•

Υπηρεσία web service: «Κατάσταση απασχόλησης εργαζομένου με βάση το ΑΦΜ και ημερομηνία αναφοράς, 6
μήνες έπειτα της ημερομηνίας Εξόδου από την εκάστοτε πράξη που συμμετείχε».

•

Σκοπός: Έλεγχος απασχόλησης του ωφελουμένου ως μισθωτός ιδιωτικού τομέα για συγκεκριμένη ημερομηνία
αναφοράς.

•

Τρόπος Κλήσης: Μαζικά σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μέσω διαδικασίας της ΕΥΟΠΣ

•

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΕΚΤ ΔΕΝ θεωρήθηκαν σαν απασχολούμενοι όσοι εμπίπτουν στις
κατηγορίες όπως VOUCHER, και ΜΑΘΗΤΕΙΑ:
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2 Διοικητική Πηγή : Α.Α.Δ.Ε.
•

Υπηρεσία: «Στοιχεία Μητρώου υπουργείου Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε.)»

•

Λήψη στοιχείων επιχειρηματικής δραστηριότητας του συμμετέχοντα με βάση το ΑΦΜ για συγκεκριμένη
ημερομηνία αναφοράς 6 μήνες έπειτα της ημερομηνίας Εξόδου από την εκάστοτε πράξη που συμμετείχε.

η

3 Διοικητική Πηγή : ΠΣ Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού - Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
•

Λήψη στοιχείων απασχόλησης του συμμετέχοντα με βάση το ΑΦΜ, στον Δημόσιο Τομέα για συγκεκριμένη
ημερομηνία αναφοράς 6 μήνες έπειτα της ημερομηνίας Εξόδου από την εκάστοτε πράξη που συμμετείχε.

•

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΕKT, για όλες τις 38 από τις 40 κατηγορίες απασχολουμένων το ΠΣ
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού απάντησε: απασχολούμενος = ΝΑΙ εκτός από τις 2 παρακάτω κατηγορίες που
απάντησε απασχολούμενος = ΟΧΙ
Δεν έχουν υπολογιστεί σαν απασχολούμενοι όσοι ανήκουν στις 2 κατηγορίες



"ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / ΜΑΘΗΤΕΙΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" και
"ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Β. Υπολογισμός των κοινών δεικτών ΕΚΤ/ΠΑΝ μακροπρόθεσμου αποτελέσματος στο ΟΠΣ:
Δείκτης
CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη
της συμμετοχής τους (ΕΚΤ)
CR08 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που
κατέχουν
θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης,
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής
τους (ΕΚΤ)

Μέθοδος υπολογισμού
Ο δείκτης CR06 λαμβάνει τιμή 1 για το έτος της
ημερομηνίας εξέτασης , ανά συμμετέχοντα ανά
πράξη έχει δοθεί τουλάχιστον 1 απάντηση ΝΑΙ
από 1 από τις 3 Διοικητικές πηγές
Ο δείκτης CR08 λαμβάνει τιμή 1 για το έτος της
ημερομηνίας εξέτασης , εφόσον έχει λάβει τιμή 1
ο δείκτης CR06 και επιπλέον έχει λάβει τιμή 1 ο
δείκτης CO07 Άνω των 54 ετών για τον ίδιο
συμμετέχοντα για την ίδια πράξη

CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που
κατέχουν
θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης,
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής
τους (ΕΚΤ)
CR11 Συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (ΠΑΝ)

Ο δείκτης CR09 λαμβάνει τιμή 1 για το έτος της
ημερομηνίας εξέτασης, εφόσον έχει λάβει τιμή 1
ο δείκτης CR06 και επιπλέον έχει λάβει τιμή
τουλάχιστον 1 από τους (CO15 ή CO16 , CO17 ,
CO18 )
Ο δείκτης CR11 λαμβάνει τιμή 1 για το έτος της
ημερομηνίας εξέτασης , εφόσον έχει λάβει τιμή 1
ο
δείκτης CR06 και επιπλέον η πράξη
χρηματοδοτείται από το ΠΑΝ
Ο δείκτης CR12 λαμβάνει τιμή 1 για το έτος της
ημερομηνίας εξέτασης , εφόσον έχει λάβει τιμή 1
ο
δείκτης CR06 και επιπλέον η πράξη
χρηματοδοτείται από το ΠΑΝ και επιπλέον
απάντηση
ΝΑΙ από την
ΑΑΔΕΕ
(Αυτοαπασχολούμενος)

CR12 Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής
τους

Παράρτημα - Κατηγορίες απασχολουμένων στο ΠΣ Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού - Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
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ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI"
"ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"
"ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"
"ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ"
"ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ"
"ΑΙΡΕΤΟΙ"
"ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ"
"ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ"
"ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ"
"ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ"
"ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ"
"ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ"
"ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / ΜΑΘΗΤΕΙΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"
"ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ."
"ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ"
"ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΕΣ ΥΕΘΑ"
"ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ"
"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"
"ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ"
"ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ"
"ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ"
"ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ / ΒΑΘΜΙΔΑ ΛΕΚΤΟΡΑ – ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ (Ν.4009/2011)"
"ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ / ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ (Ν.3754/2009)"
"ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ (Ν.3181/2003) & ΒτΕ"
"ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ"
"ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΗ"
"ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ /ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ"
"ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ /ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ /ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ /ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ"
"ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ"
"ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Ή ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ"
"ΠΡΟΕΔΡΟΙ / ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ / ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"
"ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
"ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ"

*** με κίτρινο οι κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από το αρχείο απάντησης άρα δεν παράγονται δείκτες
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