24/05/2022
Ολοκλήρωση υπολογισμού κοινών δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε στις 20/5/2022, ο αυτόματος «Υπολογισμός κοινών
δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ» από διοικητικές πηγές ΕΡΓΑΝΗ
(στοιχεία εργασιακής απασχόλησης μισθωτών) και ΑΑΔΕ (στοιχεία αυτοαπασχολουμένων). Στον
υπολογισμό αυτό συμμετείχαν όσα από τα υποβληθέντα στο ΟΠΣ έως τις 14/4/2022
απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου εξακολουθούσαν να είναι υποβληθέντα κατά την εκτέλεση
του υπολογισμού στις 20/5/2022. Έχουν ζητηθεί στοιχεία και από το Μητρώο Δημοσίων
υπαλλήλων και όταν ληφθούν τα σχετικά στοιχεία θα υπάρξει νέα ενημέρωση.
Οι 3 κοινοί δείκτες ταμείου 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

•

CR08: Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός
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Και οι 2 κοινοί δείκτες ταμείου ΠΑΝ μακροπρόθεσμου αποτελέσματος είναι οι:
•

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

•

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

Ο υπολογισμός δεικτών αφορά απογραφικά εξόδου που υποβλήθηκαν στο ΟΠΣ από 1/1/2019
έως 14/4/2022 και εξακολουθούσαν να είναι σε κατάσταση «Υποβληθέν» στις 20/5/2022
και τα αντίστοιχα απογραφικά εισόδου είχαν παράγει κατά την είσοδο στην πράξη έναν από τους 2
δείκτες CO01: άνεργοι ή CO03: ανενεργοί και για τα οποία δεν είχαν ήδη υπολογιστεί οι κοινοί
δείκτες μακροπροθέσμου αποτελέσματος ΕΚΤ τα προηγούμενα έτη.
Στις παρακάτω 2 αναφορές θα βρείτε τα στοιχεία των κοινών δεικτών ΕΚΤ/ΠΑΝ μακροπρόθεσμου
αποτελέσματος που υπολογίστηκαν:
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Στην αναφορά αυτή εμφανίζονται όλοι οι δείκτες που υπολογίζονται από υποβληθέντα
απογραφικά για όλες τις ενταγμένες ή ολοκληρωμένες πράξεις.

> 9.2.2.3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α-2Β: Κοινοί Δείκτες Αποτελέσματος (ανά ΕΠ/Άξονα/Ταμείο
/Κατηγορία Περιφέρειας/Επενδυτική Προτεραιότητα/Έτος /Φύλο) όπως προκύπτουν από τα
ΑΠΟΔΕΚΤΑ Δελτία Επίτευξης Δεικτών.

Στην αναφορά αυτή εμφανίζονται όλοι οι δείκτες που υπολογίζονται από υποβληθέντα
απογραφικά για όλες τις ενταγμένες ή ολοκληρωμένες πράξεις ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ έχουν
αποδεκτό Δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης για κάθε έτος για το οποίο έχουν υποβληθέντα
απογραφικά.
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Ολοκλήρωση υπολογισμού κοινών δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ
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.
Αναδρομικές διορθώσεις: Υπενθυμίζουμε ότι καθώς υπάρχουν περιπτώσεις διόρθωσης
απογραφικών εξόδου αλλά και εισόδου και υποβολής τους εκ νέου από τους δικαιούχους θα
πρέπει εκτός από τις τιμές δεικτών για το έτος 2021 να μεταφέρεται από την αναφορά του
ΟΠΣ 9.2.2.3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α-2Β: Κοινοί Δείκτες Αποτελέσματος στην sfc και τις τιμές
δεικτών παλαιότερων ετών όταν αυτές είναι διαφορετικές.
Πληροφορίες: Ελένη Χριστοπούλου, echristopoulou@mnec.gr
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