ΟΔΗΓΟΣ ΟΠΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ
Παράρτημα ΙI : Τεκμηρίωση κάλυψης στο ΟΠΣ των απαιτήσεων του Κανονισμού 480 Παρ III του CDR για στοιχεία δεικτών ανά πράξη

Δεδομένα για τους δείκτες

Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό
καθενός από τους κοινούς και ειδικούς ανά
πρόγραμμα δείκτες εκροών που είναι
συναφείς με την πράξη ή, όταν απαιτείται
από τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου,
ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό
κάθε κοινού δείκτη εκροών, με κατανομή
των συμμετεχόντων κατά φύλο

Μονάδα μέτρησης για κάθε δείκτη εκροών
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ΟΠΣ
Όλοι οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος ,κοινοί , ειδικοί δείκτες
ΕΠ και άλλοι που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο ΟΠΣ
ορίζονται αρχικά στο :
ΟΠΣ/Βοηθητικές Εργασίες /Ορισμός Δείκτη και λαμβάνουν
κωδικό , ονομασία ,μονάδα μέτρησης , φύλο και μια σειρά από
άλλα χαρακτηριστικά (βλέπε οδηγό ΟΠΣ -ΔΕΙΚΤΕΣ 1.Ορισμός
Δείκτη)
Οι δείκτες εκροής που είναι συναφείς με την πράξη
συμπληρώνονται στο ΤΔΠ (βλ. οδηγό ΟΠΣ -ΔΕΙΚΤΕΣ 4. Τεχνικό
Δελτίο Πράξης)

βλέπε πεδίο 31

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο κωδικός και η ονομασία του δείκτη η μονάδα
μέτρησης , το φύλο καθώς και αν πρόκειται για
δείκτη εκροής ή αποτελέσματος εμφανίζονται
display όπου χρησιμοποιείται ο δείκτης:
στο ΟΠΣ/ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠ, στο ΟΠΣ/ Πρόσκληση,
στο ΟΠΣ/Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο ΟΠΣ/Δελτιο
Επίτευξης, στο ΟΠΣ/Δείτκες από απογραφικό,
(βλ . οδηγό ΟΠΣ -ΔΕΙΚΤΕΣ : 2.Δείκτες ΕΠ,
3.Πρόσκληση , 4.Τεχνικό Δελτίο Πράξης ,5.Κοινοί
Δείκτες ΕΚΤ /ΠΑΝ για συμμετέχοντες ανά
απογραφικό Δελτίο, 6. Δελτίο Επίτευξης Δεικτών
Πράξης)

βλέπε παρατήρηση πεδίου 31

Σελίδα 1

Για τους δείκτες εκροής της πράξης καταχωρείται στο Τεχνικό
Δελτίο Πράξης η τιμή στόχος με ανάλυση ανά : επενδυτική
Τιμή-στόχος για τον δείκτη εκροών, με
προτεραιότητα , γεωγραφική περιφέρεια, φύλο όπου απαιτείται.
κατανομή κατά φύλο, κατά περίπτωση
(βλ. οδηγό ΟΠΣ -ΔΕΙΚΤΕΣ 4.Τεχνικό Δελτίο Πράξης)

Η επίτευξη δεικτών εκροής πράξης δηλώνεται με 2 τρόπους:
1. Στο Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης δηλώνεται η επίτευξη
δεικτών, εκτός των κοινών δεικτών ΕΚΤ για συμμετέχοντες, με
ανάλυση:
Κωδικός πράξης , Έτος , Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Άξονας
Προτεραιότητας ,Ταμείο, Περιφέρεια (Κατηγορία περιφέρειας
(ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)) ,Επενδυτική προτεραιότητα ,Φύλο (βλ. οδηγό ΟΠΣΕπίπεδο επίτευξης κάθε δείκτη εκροών για
ΔΕΙΚΤΕΣ, 5. Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης.)
κάθε ημερολογιακό έτος, με κατανομή
2. Η επίτευξη για τους κοινούς δείκτες εκροής ΕΚΤ προκύπτει
κατά φύλο κατά περίπτωση
από τα υποβληθέντα Απογραφικά Δελτία ΕΙΣΟΔΟΥ με την ίδια
ανάλυση :
Κωδικός πράξης, Έτος , Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Άξονας
Προτεραιότητας ,Ταμείο, Περιφέρεια (Κατηγορία περιφέρειας
(ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) ,Επενδυτική προτεραιότητα, Φύλο.(βλ. οδηγό ΟΠΣΔΕΙΚΤΕΣ ,6.Κοινοί Δείκτες ΕΚΤ /ΠΑΝ για συμμετέχοντες ανά
απογραφικό Δελτίο)
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Προϋπόθεση για να καταχωρηθεί ένας δείκτης σε μία
πράξη είναι να έχει προηγουμένως καταχωρηθεί στην
αντίστοιχη Πρόσκληση. Στην πρόσκληση μπορούν
να καταχωρηθούν δείκτες ΕΠ (κοινοί και ειδικοί) ή
άλλοι πρόσθετοι δείκτες.
Τόσο στην Πρόσκληση όσο και στο Δείκτες ΕΠ
καταχωρείται ανά δείκτη τιμή στόχος με ανάλυση
κατά περίπτωση ανά :(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
Άξονας Προτεραιότητας , Ταμείο, Κατηγορία
περιφέρειας ,Επενδυτική προτεραιότητα, έτος 2023
και 2018 για δείκτες πλαισίου επίδοσης ) :
(βλ. οδηγό ΟΠΣ -ΔΕΙΚΤΕΣ , 2.Δείκτες ΕΠ,
3.Πρόσκληση)

Το Δελτίο επίτευξης δείκτη Πράξης βρίσκεται
πιλοτική λειτουργία.

Σελίδα 2

σε

Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό
καθενός από τους κοινούς και ειδικούς ανά
πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων(3) που
είναι συναφείς με την πράξη ή, όταν
απαιτείται από τους ειδικούς κανόνες κάθε βλέπε πεδίο 31
Ταμείου,
ονομασία
και
μοναδικό
αναγνωριστικό κάθε κοινού δείκτη
αποτελεσμάτων, με κατανομή των
συμμετεχόντων κατά φύλο, κατά περίπτωση

βλέπε παρατήρηση πεδίου 31

Μονάδα μέτρησης
αποτελεσμάτων

βλέπε παρατήρηση πεδίου 31

για

κάθε

δείκτη

βλέπε πεδίο 31

Καταχωρούνται στο ΟΠΣ στο ΕΠ/ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠ οι τιμές βάσης
Τιμή βάσης για κάθε παρεχόμενο δείκτη δεικτών αποτελέσματος ακριβώς όπως έχουν καταχωρηθεί στο
αποτελεσμάτων
εγκεκριμένο ΕΠ (μονάδα μέτρησης , τιμή βάσης, έτος βάσης)
(βλ. οδηγό ΟΠΣ -ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠ )
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Σελίδα 3

Για τους δείκτες αποτελέσματος ΕΚΤ καταχωρείται στο Τεχνικό
Δελτίο Πράξης η τιμή στόχος με ανάλυση ανά : επενδυτική
προτεραιότητα , γεωγραφική περιφέρεια, φύλο όπου απαιτείται.
Τιμή-στόχος για τον παρεχόμενο δείκτη
Για δείκτες αποτελέσματος ΕΤΠΑ ΤΣ οι οποίοι δεν μπορούν να
αποτελεσμάτων, με κατανομή κατά φύλο,
μετρηθούν σε επίπεδο πράξη δεν συμπληρώνεται τιμή στόχος στο
κατά περίπτωση
ΤΔΠ.
(βλ. οδηγό ΟΠΣ –ΔΕΙΚΤΕΣ, 4.ΤΔΠ Τεχνικό Δελτίο Πράξης)

Καταχωρούνται στο ΟΠΣ στο ΕΠ/ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠ οι τιμές βάσης
Μονάδα μέτρησης για την τιμή-στόχο και δεικτών αποτελέσματος ακριβώς όπως έχουν καταχωρηθεί στο
την τιμή βάσης κάθε αποτελέσματος
εγκεκριμένο ΕΠ (μονάδα μέτρησης , τιμή βάσης, έτος βάσης)
(βλ. οδηγό ΟΠΣ –ΔΕΙΚΤΕΣ, 2.Δείκτες ΕΠ )
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Προϋπόθεση για να καταχωρηθεί ένας δείκτης σε
μία πράξη είναι να έχει προηγουμένως καταχωρηθεί
στην αντίστοιχη Πρόσκληση. Στην πρόσκληση
μπορούν να καταχωρηθούν δείκτες ΕΠ (κοινοί και
ειδικοί) ή άλλοι πρόσθετοι δείκτες.
Τόσο στην Πρόσκληση όσο και στο Δείκτες ΕΠ
μπορεί να καταχωρηθεί ανά δείκτη τιμή στόχος με
ανάλυση κατά περίπτωση ανά :(Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, Άξονας Προτεραιότητας , Ταμείο,
Κατηγορία περιφέρειας ,Επενδυτική
προτεραιότητα, ειδικός στόχος, έτος 2023 και 2018
για δείκτες πλαισίου επίδοσης ). Δεν
συμπληρώνεται τιμή στόχος για δείκτη
αποτελέσματος ΕΤΠΑ, ΤΣ στην Πρόσκληση στην
περίπτωση που η δεν μπορεί να στοχοθετηθεί :
(βλ. οδηγό ΟΠΣ –ΔΕΙΚΤΕΣ, 2.Δείκτες ΕΠ,
3.Πρόσκληση.)

βλέπε παρατήρηση πεδίο 32

Σελίδα 4

Η επίτευξη δεικτών αποτελέσματος δηλώνεται με 2 τρόπους:
1. Στο Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης καταχωρείται η επίτευξη
δεικτών αποτελέσματος όταν αυτή μπορεί να μετρηθεί ανά πράξη
, εκτός των κοινών δεικτών ΕΚΤ για συμμετέχοντες, με ανάλυση:
κωδικός πράξης , Έτος , Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Άξονας
Προτεραιότητας ,Ταμείο, Περιφέρεια (Κατηγορία περιφέρειας
Επίπεδο επίτευξης κάθε παρεχόμενου (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)) ,Επενδυτική προτεραιότητα , ειδικό στόχο ,Φύλο (βλ.
δείκτη
αποτελεσμάτων
για
κάθε οδηγο ΟΠΣ ενότητα 6 Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης)
ημερολογιακό έτος, με κατανομή κατά 2. Η επίτευξη για τους κοινούς δείκτες άμεσου αποτελέσματος
φύλο κατά περίπτωση
ΕΚΤ/ΠΑΝ προκύπτει από τα υποβληθέντα Απογραφικά Δελτία
ΕΞΟΔΟΥ με ανάλυση :
Κωδικό πράξης , Έτος , Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Άξονας
Προτεραιότητας ,Ταμείο, Περιφέρεια (Κατηγορία περιφέρειας
(ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) ,Επενδυτική προτεραιότητα, Φύλο.(βλ. οδηγό ΟΠΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ , 5.Κοινοί Δείκτες ΕΚΤ για συμμετέχοντες ανά απογραφικό
Δελτίο)
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Σε πιλοτική λειτουργία. Δελτίο επίτευξης δείκτη.

Σελίδα 5

