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Σε συνέχεια συμμόρφωσης σε σχετικό εύρημα ελέγχου της ΕΔΕΛ για δείκτες, σας
ενημερώνουμε ότι είναι σε ισχύ στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης οι παρακάτω έλεγχοι που
εξασφαλίζουν:
1. Οι Δείκτες που δεν αφορούν τη διάσταση φύλου δεν μπορούν να λαμβάνουν καμιά
τιμή στόχο ανά φύλο Άνδρες, ή και Γυναίκες (ούτε και 0).
TDP_49F:

Έχετε συμπληρώσει τιμή ανά φύλο/Άνδρες/Γυναίκες ενώ ο δείκτης

(κωδικός) δεν αφορά φύλο/Άνδρες/Γυναίκες
2. Για ποσοτικούς Δείκτες πράξης που έχουν την διάσταση φύλο όταν γίνετε ανάλυση
ανά φύλο και συμπληρώνετε οποιαδήποτε τιμή στόχος ανά φύλο Α,Γ θα πρέπει να
ισχύει:
Τιμή στόχος Δείκτη Σύνολο = τιμή στόχος δείκτη Άνδρες + τιμή στόχος δείκτη
Γυναίκες
Όταν δεν κάνετε ανάλυση του δείκτη ανά φύλο η τιμή ανά φύλο παραμένει κενή.
Ο έλεγχος ισχύει και για την συγκεντρωτική τιμή στόχο δείκτη:
TDP_49FS: Ο στόχος του δείκτη (κωδικός) Σύνολο πρέπει να ισούται με την τιμή
στόχο δείκτη Άνδρες +τιμή στόχο δείκτη Γυναίκες
Και για την ανάλυση δείκτη ανά κατηγορία περιφέρειας, άξονα, ταμείο, ειδικό στόχο:
TDP_49FSD DET: Η τιμή στόχος Σύνολο\α: 1.2906, .3466, .1774, .161, .0244 του
δείκτη: 12201 θα πρέπει να ισούται με το άθροισμα της\ων τιμής\ών στόχου
Άνδρες\ων 0, 0, 0, 0, 0 + τιμή στόχου Γυναίκες\ων 0, 0, 0, 0, 0 αντίστοιχα.
3. Για ποσοτικούς Δείκτες πράξης που επιμερίζονται, η τιμή στόχος δείκτη ανά πράξη
πρέπει να συμφωνεί με την ανάλυση του δείκτη ανά κατηγορία περιφέρειας, άξονα,
ταμείο, ειδικό στόχο. Ισχύει τόσο για την τιμή Σύνολο δείκτη όσο και για τις τιμές ανά
φύλο σε περίπτωση που συμπληρώσετε ανάλυση ανά φύλο σε δείκτες με διάσταση
φύλου:
TDP_49e" Ε1: Η Τιμή Στόχου των δεικτών 12201 δεν ισούται με το σύνολο των
αναλυτικών τιμών στόχου στην ‘Ανάλυση Δείκτη’ (Επιμερισμός = Ναι).
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