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1.

Εισαγωγή

Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των Κανονισμών της προγραμματικής
περιόδου 2014 - 2020 που διέπουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)
και συνδέονται με τα θέματα των δεικτών, έχει καταρτισθεί το ''Ενιαίο σύστημα
παρακολούθησης δεικτών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020'' και καλύπτει
τις ανάγκες παρακολούθησης των δεικτών που περιλαμβάνονται στα
εγκεκριμένα Προγράμματα 2014-2020, όπως έχουν εισαχθεί στην βάση
δεδομένων SFC2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Ενιαίο Σύστημα αποτελεί το βασικό εργαλείο για τα θέματα των δεικτών στο
πλαίσιο της κατάρτισης και της παρακολούθησης των Προγραμμάτων, των
Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Προγραμμάτων και των Εκθέσεων
Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα, το κείμενο του Ενιαίου Συστήματος
αποτελεί το κείμενο αναφοράς για την κάλυψη των απαιτήσεων της Γενικής εκ
των προτέρων αιρεσιμότητας 7 «Στατιστικά συστήματα και δείκτες
αποτελεσμάτων» του Παραρτήματος XI του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013.
Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε από τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕΚΤ,
ΕΥΘΥ και ΕΥΟΠΣ) και αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών
απαιτήσεων για την παρακολούθηση των δεικτών των Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ. Κύριο στόχο του εγγράφου αποτελεί η αρωγή των Διαχειριστικών
Αρχών (ΔΑ) και των Δικαιούχων στην κατανόηση και εφαρμογή των αρχών του
Ενιαίου Συστήματος.

2.

Το εννοιολογικό πλαίσιο

Οι βασικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι οι δείκτες εκροών και οι δείκτες
αποτελεσμάτων (ενότητα 2.2). Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν σε κάθε
Πρόγραμμα τις εκροές και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων σύμφωνα με τη
λογική της παρέμβασης και τους ειδικούς στόχους στους οποίους συμβάλλουν.
Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων στοχοθετούνται με έτος αναφοράς το
2023. Ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο για την εκτίμηση των επιδόσεων των Ε.Π.
αποτελεί η παρακολούθηση των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων (ενότητα
2.3). Οι δείκτες που έχουν ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα Ε.Π. ονομάζονται
Επιχειρησιακοί δείκτες και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική στο
πλαίσιο της υλοποίησης των ΕΠ. Πέραν αυτών δύνανται να παρακολουθούνται
και Πρόσθετοι δείκτες (ενότητα 2.1).
Οι κανονιστικές απαιτήσεις αφορούν όλους τους κοινούς δείκτες εκροών και
αποτελεσμάτων – σύμφωνα με τις Ειδικές Διατάξεις κάθε Ταμείου - καθώς και
τους ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στους
πίνακες 4, 4Α και 5 των ΕΠ. Eιδικά για το ΕΚΤ, η παρακολούθηση/μέτρηση των
κοινών δεικτών είναι υποχρεωτική σε όλα τα ΕΠ, ανεξάρτητα από το αν
αποτελούν επιχειρησιακούς δείκτες ή όχι (βλ. άρθρο 5 του Καν. ΕΚΤ: «Όλοι οι
κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων κοινοποιούνται για όλες τις
επενδυτικές προτεραιότητες»).
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Αναλυτικότερα:
2.1

Επιχειρησιακοί και Πρόσθετοι Δείκτες

Οι δείκτες που παρακολουθούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης των Ε.Π.
μπορούν να είναι Επιχειρησιακοί ή Πρόσθετοι. Ειδικότερα:
Ως Επιχειρησιακοί δείκτες ορίζονται οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο
εγκεκριμένο Ε.Π. και έχουν καταχωρηθεί στην SFC. Οι επιχειρησιακοί δείκτες
είναι κοινοί ή ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και συνδέονται με τις
πράξεις και τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των αντίστοιχων
Επενδυτικών Προτεραιοτήτων κάθε ΕΠ., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο
άρθρο 27 παρ.4 και το άρθρο 96 παρ. 2β του Καν.1303/2013.
Ως Πρόσθετοι δείκτες ορίζονται οι παρακάτω:
α) Νέοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο
εγκεκριμένο Ε.Π και οι οποίοι κατόπιν αναθεώρησης του Ε.Π. ενσωματώνονται
σε αυτό και γίνονται επιχειρησιακοί.
β) Άλλοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο
εγκεκριμένο Ε.Π., οι οποίοι αποτελούν δείκτες παρακολούθησης της πράξης και
η ΔΑ/ΕΦ κρίνει σκόπιμο να παρακολουθεί.
γ) Όλοι οι κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ΕΚΤ/ΠΑΝ (συμμετεχόντων
και φορέων) δεδομένου ότι είναι υποχρεωτική η μέτρηση των τιμών επίτευξής
τους στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης των ΕΠ (βλ. Ενιαίο Έγγραφο Δεικτών,
ενότητα 3.2.1, πίνακας 7).
Πρόσθετοι δείκτες που παρακολουθούνται στις προσκλήσεις, και
χρησιμοποιούνται για λόγους εσωτερικής πληρέστερης παρακολούθησης από
τις ΔΑ, δεν αφορούν τις ανάγκες παρακολούθησης που ορίζουν οι Κανονισμοί,
καθώς δεν εισάγονται στη βάση δεδομένων SFC2014 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
2.2

Δείκτες παρακολούθησης των Ε.Π. με βάση το Διαρθρωτικό Ταμείο

2.2.1 ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής


Δείκτες εκροών (output indicators)

Δείκτες που αποτιμούν το προϊόν που ευθέως παράγεται από μια πράξη και
σχετίζεται άμεσα με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται (π.χ. χλμ οδικού
δικτύου, επιχειρήσεις που ενισχύονται).
Οι δείκτες εκροών μπορεί να είναι κοινοί δείκτες (common indicators) και
ειδικοί δείκτες (programme specific indicators):
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─ Οι κοινοί δείκτες εκροών έχουν οριστεί στους Κανονισμούς των
Διαθρωτικών Ταμείων, οι ορισμοί τους έχουν προσδιορισθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτιμώνται σε επίπεδο ΕΕ. Οι δείκτες αυτοί
αφορούν στις δράσεις που χρηματοδοτούνται συχνότερα στο πλαίσιο των
ΕΤΠΑ/ΤΑ και αντικατοπτρίζουν τις δράσεις και τους στόχους ενός
Προγράμματος.
─ Οι ειδικοί δείκτες εκροών καθορίζονται από τους φορείς σχεδιασμού των
ΕΠ στην περίπτωση που οι δράσεις δεν καλύπτονται από κοινούς δείκτες
εκροών.


Δείκτες αποτελεσμάτων (result indicators)

Δείκτες που εκφράζουν την αλλαγή σε μια περιοχή ή τομέα που προκαλείται ως
αποτέλεσμα της επιλεγείσας πολιτικής, αλλά και άλλων παραγόντων (π.χ. σε μια
περιφέρεια από την εφαρμογή πολιτικών άλλων Ε.Π.). Οι δείκτες
αποτελεσμάτων εκφράζουν τους ειδικούς στόχους που επιδιώκονται σε κάθε
Πρόγραμμα. Οι δείκτες αποτελεσμάτων στο ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής δεν
προσδιορίζονται από τους κανονισμούς των Διαθρωτικών Ταμείων και
επομένως είναι ειδικοί δείκτες (program specific indicators). Ειδικά για τους
Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν στην υλοποίηση πράξεων Τεχνικής
Βοήθειας απαιτείται η χρήση δεικτών αποτελεσμάτων, εφόσον ο
προϋπολογισμός του Άξονα υπερβαίνει τα 15 Μ€.
2.2.2 ΕΚΤ/ΠΑΝ


Δείκτες εκροών (output indicators).

Οι δείκτες εκροών όπως στο ΕΤΠΑ, έτσι και στο ΕΚΤ/ΠΑΝ μπορούν να είναι
κοινοί δείκτες (common indicators) και ειδικοί δείκτες (programme specific
indicators).
- Κοινοί δείκτες εκροών. Για το ΕΚΤ/ΠΑΝ ορίζονται συγκεκριμένοι κοινοί
δείκτες (Παράρτημα Ι στον Κανονισμό του ΕΚΤ). Ειδικότερα προσδιορίζονται:
Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες (19 δείκτες). Ως συμμετέχοντες
νοούνται τα άτομα που επωφελούνται άμεσα από μια παρέμβαση ΕΚΤ/ΠΑΝ,
δύνανται να ταυτοποιηθούν και να ζητηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία και
για τα οποία έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη δαπάνη. Επίσης οι στόχοι της
παρέμβασης πρέπει να αφορούν/απευθύνονται σε ομάδα στόχο ατόμων που
μπορούν να θεωρηθούν άμεσα ωφελούμενοι. Μόνο όταν πληρούνται και τα τρία
κριτήρια, και σε συνδυασμό με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
της πράξης, οι ωφελούμενοι θεωρούνται άμεσα συμμετέχοντες και απαιτείται η
συλλογή «microdata» για τη μέτρηση των τιμών των αντίστοιχων δεικτών.
Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς (4 δείκτες). Οι δείκτες αυτοί σχετίζονται με
την υποστήριξη φορέων, όπου «φορείς» είναι οργανισμοί που μπορεί είτε να
υλοποιούν έργα, είτε να ενισχύονται/ωφελούνται άμεσα από έργα. Στους τρεις
δείκτες η μονάδα μέτρησης είναι το έργο (project), ενώ στον τέταρτο δείκτη η
μονάδα μέτρησης είναι ο φορέας (μικρομεσαία επιχείρηση ΜΜΕ).
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- Ειδικοί δείκτες εκροών. Οι ειδικοί δείκτες αποτυπώνουν τις εκροές των
παρεμβάσεων σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης και τους ειδικούς
στόχους στους οποίους συμβάλλουν, εφόσον οι κοινοί δείκτες δεν είναι
κατάλληλοι ή επειδή οι ειδικοί δείκτες επιτρέπουν πιο συγκεκριμένη
παρακολούθηση από ότι οι κοινοί δείκτες. Οι ειδικοί δείκτες εκροών μπορεί να
αποτελούν υποσύνολα κάποιου κοινού δείκτη ή υπερσύνολα δύο ή
περισσότερων κοινών δεικτών συμμετεχόντων (και άρα είναι ειδικοί δείκτες
συμμετεχόντων) ή κοινών δεικτών φορέων (και άρα είναι ειδικοί δείκτες
φορέων) ή μπορεί να μην έχουν καμία συσχέτιση με κοινούς δείκτες και να
μετρούν άλλα δεδομένα (π.χ έμμεσα ωφελούμενους δράσεων, υπηρεσίες κλπ).
Βλ. αναλυτικά ενότητα 3.2.2.2 του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών για κάθε
περίπτωση.


Δείκτες αποτελεσμάτων (result indicators)

Οι δείκτες αποτελεσμάτων ΕΚΤ/ΠΑΝ μπορούν να είναι κοινοί δείκτες (common
indicators) και ειδικοί δείκτες (programme specific indicators).
Ορίζονται συγκεκριμένοι κοινοί δείκτες EKT (Παράρτημα Ι στον Κανονισμό του
ΕΚΤ) και δείκτες ΠΑΝ (Παράρτημα ΙΙ στον Κανονισμό του ΕΚΤ). Ειδικότερα
προσδιορίζονται:
- Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων (5 δείκτες ΕΚΤ
και 9 δείκτες ΠΑΝ). Αφορούν «συμμετέχοντες» και μετρούν την αλλαγή που
συμβαίνει σε σχέση με την κατάσταση του συμμετέχοντα όταν εισήλθε στην
πράξη (αποτέλεσμα σε σχέση με την εκροή).
- Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων (4
δείκτες ΕΚΤ και 3 δείκτες ΠΑΝ). Αφορούν «συμμετέχοντες» και μετρούν
αποτελέσματα που αφορούν αλλαγή, σε σχέση με την κατάσταση του
συμμετέχοντα όταν εισήλθε στην πράξη, 6 μήνες μετά την έξοδό του από αυτή.
Στον Κανονισμό του ΕΚΤ δεν προσδιορίζονται κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων
φορέων. Σε πράξεις που ομάδα στόχος είναι οι φορείς, πρέπει να σχεδιαστούν
ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων.
- Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων. Οι ειδικοί αυτοί δείκτες αποτυπώνουν τα
αποτελέσματα των παρεμβάσεων σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης και
τους ειδικούς στόχους στους οποίους συμβάλλουν, εφόσον οι κοινοί δείκτες δεν
είναι κατάλληλοι ή επειδή οι ειδικοί δείκτες επιτρέπουν πιο συγκεκριμένη
παρακολούθηση από ό,τι οι κοινοί. Οι ειδικοί δείκτες για το ΕΚΤ μπορεί να
μετρούν άτομα/«συμμετέχοντες», άτομα «έμμεσα ωφελούμενους», φορείς
/δομές/ συστήματα /διαδικασίες κ.α. Μπορεί να είναι ειδικοί δείκτες άμεσων ή
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.
Για όλους τους κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων οι ορισμοί τους και ο
τρόπος μέτρησής τους προσδιορίζονται από τα μεθοδολογικά έγγραφα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνονται κατόπιν επεξεργασίας της ΕΥΣΕΚΤ
στην Ενότητα 13 του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών (Ιούνιος
2017)και περιλαμβάνονται στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη. Αντίστοιχα οι
ορισμοί και ο τρόπος μέτρησης των Ειδικών Δεικτών Εκροών και
Αποτελεσμάτων προσδιορίζονται από τις αρμόδιες ΔΑ και περιλαμβάνονται στα
Δελτία Ταυτότητας Δεικτών.
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2.2.3 Τεχνική Βοήθεια
Ειδικά για τους Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν στην υλοποίηση πράξεων
Τεχνικής Βοήθειας απαιτείται η χρήση δεικτών αποτελεσμάτων στο
ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής, αλλά και στο ΕΚΤ/ΠΑΝ, εφόσον ο προϋπολογισμός του
Άξονα υπερβαίνει τα 15 Μ€.
2.3

Δείκτες παρακολούθησης του Πλαισίου Επιδόσεων των Ε.Π.

Το Πλαίσιο Επιδόσεων (Π.Ε.) αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο σχετίζεται με την
αποτίμηση της αποδοτικής εφαρμογής των Προγραμμάτων που
συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία
(ΕΔΕΤ) και περιλαμβάνεται σε όλα τα Προγράμματα πλην των Προγραμμάτων
και των Αξόνων Προτεραιότητας που αφορούν την Τεχνική Βοήθεια και των
Προγραμμάτων που αφορούν αποκλειστικά μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής
σύμφωνα με το άρθρο 39 (Παράρτημα ΙΙ (1) Καν. 1303/2013).
Το Π.Ε. μπορεί να περιλαμβάνει δείκτες τεσσάρων (4) διαφορετικών τύπων για
το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ, οι οποίοι ελέγχονται για την πρόοδο σχετικά με την
επίτευξή τους σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.
Οι τύποι των δεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βάση τους
Κανονισμούς στο Π.Ε. είναι:
1. Δείκτες εκροών (output indicators).
2. Βασικά στάδια εφαρμογής (key implementation steps): Τα Βασικά Στάδια
Εφαρμογής (ΒΣΕ) αποτελούν δείκτες του εγκεκριμένου Ε.Π. και
χρησιμοποιούνται για πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ/Ταμείο
Συνοχής και όχι από το ΕΚΤ/ΠΑΝ, ενώ στοχοθετούνται ανά Άξονα
Προτεραιότητας/Ταμείο/Κατηγορία Περιφέρειας, όπως ισχύσει συνολικά
για το Π.Ε. Τα ΒΣΕ χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που η υλοποίηση
πράξεων δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2018 και επομένως
εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα για την παραγωγή μετρήσιμης
εκροής.
3. Χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial indicators): Οι χρηματοοικονομικοί
δείκτες μετρούν το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (εθνική συμμετοχή
και κοινοτική συνδρομή = δημόσια δαπάνη) και στοχοθετούνται ανά Άξονα
Προτεραιότητας/Ταμείο/Κατηγορία περιφέρειας κάθε Ε.Π. για το 2018 και
το 2023.
4. Δείκτες αποτελέσματος (result indicators).
Στα εγκεκριμένα ΕΠ χρησιμοποιήθηκαν
χρηματοοικονομικοί δείκτες.

δείκτες

εκροών,

ΒΣΕ

και

Οι δείκτες του Π.Ε. τίθενται στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας για τα Ε.Π.
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Όταν ένας
Άξονας Προτεραιότητας χρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός Ταμεία,
δηλ. είναι πολυταμειακός, οι δείκτες στο Π.Ε. απαιτείται να είναι στοχοθετημένοι
και να παρακολουθούνται διακριτά ανά Ταμείο. Τέλος, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ,
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οι δείκτες του Π.Ε. στοχοθετούνται και παρακολουθούνται διακριτά και ανά
κατηγορία Περιφέρειας.
Ο έλεγχος για την επίτευξη των δεικτών γίνεται δυο φορές κατά τη διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020.




3.

το 2019, μέσω των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης στην οποία
περιλαμβάνεται η υλοποίηση έως 31/12/2018 και εξετάζεται η επίτευξη
των οροσήμων που αποτελούν τους ενδιάμεσους στόχους που τίθενται
έως το 2018,
το 2025 για τα προαναφερόμενα ΕΔΕΤ, μέσω των στοιχείων της Τελικής
Έκθεσης Εφαρμογής, στην οποία περιλαμβάνεται η υλοποίηση έως τις
31/12/2023 και εξετάζεται η επίτευξη των στόχων που τίθενται έως το
2023.
Το πλαίσιο της παρακολούθησης των δεικτών των Ε.Π.

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης των δεικτών έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ
όλα τα προγραμματικά δεδομένα που αφορούν τους δείκτες εκροών και
αποτελεσμάτων σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας/Ταμείου/Κατηγορίας
περιφέρειας για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Κύριο στοιχείο του συστήματος παρακολούθησης αποτελεί το Δελτίο
Ταυτότητας Δείκτη (Δ.Τ.Δ.), το οποίο διαμορφώθηκε με βάση τις απαιτήσεις
της γενικής αιρεσιμότητας 7 για την παρακολούθηση των δεικτών. Στο Δ.Τ.Δ.
περιλαμβάνεται ο ορισμός, η μέθοδος υπολογισμού, η μονάδα και η συχνότητα
μέτρησης, καθώς και η πηγή που είναι αρμόδια για την αναφορά της προόδου
των τιμών στόχου του δείκτη. Το Δ.Τ.Δ. συμπληρώνεται και εισάγεται στο ΟΠΣ
υποχρεωτικά για όλους τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων.
Οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) είναι αρμόδιες για τη συμπλήρωση των Δελτίων
Ταυτότητας όλων των ειδικών δεικτών (εκροών και αποτελεσμάτων) των
Προγραμμάτων τους. Επίσης, οι ΔΑ μεριμνούν για την εισαγωγή των Δελτίων
Ταυτότητας των ειδικών δεικτών στο ΟΠΣ, τόσο των επιχειρησιακών όσο και
των πρόσθετων.
Οι ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, είναι αρμόδιες για τη
συμπλήρωση και την εισαγωγή στο ΟΠΣ των Δελτίων Ταυτότητας των κοινών
δεικτών (εκροών και αποτελεσμάτων) για το ΕΤΠΑ/ΤΣ και το ΕΚΤ αντίστοιχα.
Στην περίπτωση που σχεδιάζονται πρόσθετοι ειδικοί δείκτες ΕΚΤ ώστε να
αποτελέσουν επιχειρησιακούς δείκτες σε περισσότερα του ενός Ε.Π. (βλ. δείκτες
ΕΚΤ στα ΠΕΠ) αρμόδια για τη συμπλήρωση του ΔΤΔ είναι η ΕΥΣΕΚΤ.
Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική παρακολούθηση των δεικτών έχει
αποτυπωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και ειδικότερα στις
λειτουργικές περιοχές που αφορούν:
A. την Επιλογή και Έγκριση Πράξεων και ειδικότερα στις διαδικασίες:
i. Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (για πράξεις
ΚΕ και για πράξεις πλην ΚΕ) και
ii. Επιλογή και έγκριση πράξης.
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B. την Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων και κυρίως στο πλαίσιο της
διαδικασίας της Διοικητικής επαλήθευσης δαπάνης και επίτευξης δεικτών.
Κάθε διαδικασία από τις ανωτέρω συνοδεύεται από τα σχετικά έντυπα, τα
οποία είναι διαθέσιμα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και τα
οποία οι χρήστες συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά.
3.1

Συμπλήρωση δεικτών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

Οι οδηγίες που ακολουθούν συνοδεύουν τόσο το έντυπο Ε.Ι.1_1: «Πρόσκληση
Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης», όσο και το έντυπο Ο.Ι.1_ΚΕ_1 «ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ» για την περίπτωση των
δράσεων κρατικών ενισχύσεων.
3.1.1 Επιλογή δεικτών
Στο έντυπο της Πρόσκλησης ενσωματώνονται οι κατάλληλοι δείκτες που
υπάρχουν στο εγκεκριμένο Ε.Π., με γνώμονα ότι η δράση ή οι δράσεις που
προκηρύσσονται συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η
ΔΑ/ΕΦ συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο Έντυπο της πρόσκλησης τους πίνακες
των επιχειρησιακών δεικτών για τις εκροές και τα αποτελέσματα
(στοχοθετημένα ή μη).
Στις προσκλήσεις είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται σε κάθε Άξονα
Προτεραιότητας οι δείκτες του εγκεκριμένου Ε.Π. που αντιστοιχούν
σε/συνδέονται με τις προκηρυσσόμενες δράσεις/πράξεις και τους Ειδικούς
Στόχους σύμφωνα και με τη λογική παρέμβασης του Ε.Π. Είναι σημαντικό να
ακολουθείται η «αρχιτεκτονική» του ΕΠ, όπως αυτή είναι δομημένη ανά Ειδικό
Στόχο στο επίπεδο της κάθε επενδυτικής προτεραιότητας, έτσι ώστε να
περιλαμβάνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων των δράσεων που
έχουν συνδεθεί με τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο στον οποίο εντάσσεται η
πρόσκληση (βλ. άρθρo 96, παρ. 2β, στοιχεία ii, iii, iv στον Καν. 1303/2013).
Στην περίπτωση που η ΔΑ/ΕΦ προτείνει να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος
δείκτης που είτε ήδη υπάρχει στον πυρήνα του ΟΠΣ ή ζητείται να ενταχθεί σε
αυτόν, υποβάλλει αίτημα HELPDESK, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα
έκδοσης της πρόσκλησης κατόπιν έγκρισης της ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ με βάση
και το αντικείμενο της πρόσκλησης.
Έτσι, η ΔΑ/ΕΦ αντλεί από τους πίνακες της σχετικής οθόνης του ΟΠΣ τους
δείκτες (επιχειρησιακούς ή/και πρόσθετους) που θα χρησιμοποιηθούν ως
δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων στην Πρόσκληση, σύμφωνα με τον Οδηγό
Καταχώρησης Πρόσκλησης του ΟΠΣ, όπως ισχύει.
Ανάλογα με το εάν ο δείκτης που επιλέγεται στο ΟΠΣ είναι δείκτης εκροών ή
αποτελεσμάτων, τροφοδοτείται ο Πίνακας 2: «Δείκτες εκροών», ή ο Πίνακας 3:
«Δείκτες αποτελεσμάτων» αντίστοιχα, που εμφανίζονται στο Έντυπο Ε.Ι.1_1:
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης.
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3.1.2 Συμπλήρωση πινάκων δεικτών
Στους Πίνακες που αφορούν τους δείκτες, αποτυπώνονται για κάθε δείκτη της
αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας/ειδικού στόχου του Άξονα
Προτεραιότητας ο κωδικός, η ονομασία, η μονάδα μέτρησης και η τιμή βάσης αν
απαιτείται, ανά κατηγορία περιφέρειας και Ταμείο. Η τιμή στόχου
αποτυπώνεται ανά κατηγορία περιφέρειας και Ταμείο αν απαιτείται και με
ανάλυση ανά φύλο για το ΕΚΤ, όπου αυτό εφαρμόζεται. Ειδικότερα:
α. Τιμές βάσης
Για τους δείκτες εκροών δεν απαιτείται η συμπλήρωση στον πίνακα της
Πρόσκλησης των τιμών βάσης για το ΕΤΠΑ/ΤΣ και το ΕΚΤ/ΠΑΝ, καθόσον η τιμή
αυτή είναι μηδενική.
Για τους δείκτες αποτελεσμάτων στο ΕΤΠΑ/ΤΣ απαιτείται να συμπληρωθεί η
τιμή βάσης στον σχετικό πίνακα της πρόσκλησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό
480/14, Άρθρο 23, Παράρτημα ΙΙΙ. Η τιμή βάσης θα συμπληρώνεται με βάση το
εγκεκριμένο Ε.Π. και τα σχετικά σχέδια δράσης (action plans), που
καταρτίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της γενικής Αιρεσιμότητας 7.
Για τους δείκτες του ΕΚΤ/ΠΑΝ δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση
συμπλήρωσης τιμής βάσης.
β. Τιμές στόχου
Η συμπλήρωση των τιμών στόχου για τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων
γίνεται ως εξής:
Δείκτες εκροών
Οι δείκτες εκροών πρέπει να είναι στοχοθετημένοι. Συμπληρώνονται οι τιμές
στόχου των επιχειρησιακών δεικτών της αντίστοιχης επενδυτικής
προτεραιότητας/ ειδικού στόχου και των πρόσθετων δεικτών εκροών, ανά
άξονα προτεραιότητας. Στην πρόσκληση, η ΔΑ/ΕΦ συμπληρώνει για κάθε
δείκτη, την τιμή στόχου ανά κατηγορία περιφέρειας και Ταμείο, όπου απαιτείται
και την κατανομή του ανά φύλο, όπου εφαρμόζεται.
Για το ΕΚΤ, ανάλογα με τη λογική παρέμβασης της πράξης, δύναται η τιμή
στόχου να κατηγοριοποιείται ανά φύλο. Στις περιπτώσεις που ο επιχειρησιακός
δείκτης εκροών της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας/ ειδικού στόχου
είναι στοχοθετημένος ανά φύλο, θα συμπληρώνονται οι αντίστοιχες τιμές
στόχου της πρόσκλησης ανά φύλο. (βλ. και Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης
Δεικτών ΕΣΠΑ , Πίνακας 7 , σελ. 24)
Επίσης, θα πρέπει να στοχοθετούνται υποχρεωτικά και όσοι από τους κοινούς
δείκτες φορέων του ΕΚΤ (C020-C023) είναι συναφείς με τις προκηρυσσόμενες
δράσεις, είτε ως επιχειρησιακοί δείκτες που έχουν στοχοθετηθεί στο επίπεδο
της επενδυτικής προτεραιότητας/ ειδικού στόχου, είτε ως πρόσθετοι δείκτες.
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Δείκτες αποτελεσμάτων
Για το ΕΤΠΑ
Η προσθήκη δείκτη αποτελεσμάτων στις προσκλήσεις του ΕΤΠΑ/ΤΣ είναι
υποχρεωτική για κάθε άξονα προτεραιότητας ανά ειδικό στόχο. Η συμπλήρωση
της τιμής στόχου δεικτών αποτελεσμάτων δεν είναι υποχρεωτική για κάθε
Πρόσκληση καθώς η επίτευξη των δεικτών αποτελεσμάτων του Ε.Π. εξαρτάται
και από άλλους εξωγενείς παράγοντες και η τιμή στόχος τους δεν επιτυγχάνεται
μόνο από τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.
Τιμή στόχος δύναται να συμπληρωθεί στην Πρόσκληση, στις περιπτώσεις
πράξεων όπου με την εκτέλεσή τους επιτυγχάνεται ο δείκτης αποτελέσματος
του ειδικού στόχου του Ε.Π. (π.χ. μεγάλα έργα) ή πράξεων όπου στο φυσικό
τους αντικείμενο προσδιορίζεται με σαφήνεια το αποτέλεσμα της πράξης, το
οποίο συνάδει με τους δείκτες αποτελεσμάτων του Ε.Π.
Για το ΕΚΤ
Η προσθήκη δείκτη αποτελεσμάτων στις προσκλήσεις του ΕΚΤ είναι επίσης
υποχρεωτική. Συμπληρώνονται οι τιμές στόχου των επιχειρησιακών δεικτών
της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας στους οποίους συμβάλλει η
δράση/πράξη, ανά άξονα προτεραιότητας. Στην πρόσκληση η ΔΑ/ΕΦ
συμπληρώνει, για κάθε δείκτη, την κατηγορία περιφέρειας, την τιμή στόχου και
την κατανομή ανά φύλο, όπου απαιτείται.
Σε περιπτώσεις πράξεων που δεν συμβάλλουν σε επιχειρησιακό δείκτη
αποτελεσμάτων της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας/ειδικού στόχου,
πρέπει να διαμορφωθεί πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά προσκλήσεις για πράξεις που συμβάλλουν σε
επιχειρησιακούς δείκτες αποτελεσμάτων:
i) Συμπληρώνονται οι τιμές στόχου στους κοινούς και ειδικούς δείκτες
άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες που έχουν στοχοθετηθεί στο
επίπεδο της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας/ειδικού στόχου.
Ανάλογα με τη λογική παρέμβασης της πράξης η τιμή στόχου δύναται να
κατηγοριοποιείται ανά φύλο. Στις περιπτώσεις που ο επιχειρησιακός
δείκτης
αποτελεσμάτων
της
αντίστοιχης
επενδυτικής
προτεραιότητας/ειδικού στόχου είναι στοχοθετημένος ανά φύλο, θα
συμπληρώνονται επίσης οι αντίστοιχες τιμές στόχου της πρόσκλησης
ανά φύλο.
ii) Σε περιπτώσεις προσκλήσεων που συμβάλλουν σε κοινούς και ειδικούς
δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες που έχουν
στοχοθετηθεί
στο
επίπεδο
της
αντίστοιχης
επενδυτικής
προτεραιότητας/ειδικού στόχου, συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρησιακοί
δείκτες στους Πίνακες Δεικτών, αλλά δεν συμπληρώνονται τιμές στόχου
στο επίπεδο της πρόσκλησης, γιατί η μέτρησή τους γίνεται είτε μέσω
αξιόπιστων διοικητικών πηγών, είτε μέσω έρευνας σε αντιπροσωπευτικό
δείγμα συμμετεχόντων στο επίπεδο της επενδυτικής προτεραιότητας και
όχι σε επίπεδο πράξης. Συνεπώς οι εν λόγω δείκτες δεν μετρώνται από
τους Δικαιούχους στα Δελτία Επίτευξης Δεικτών Πράξης, αλλά από τη ΔΑ.
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iii) Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ειδικών δεικτών αποτελεσμάτων, τιμές
στόχου τίθενται στην πρόσκληση κατά περίπτωση και εφόσον οι δείκτες
δύναται να μετρηθούν/λάβουν τιμές επίτευξης στο επίπεδο της πράξης
(π.χ. μέσω αξιόπιστων διοικητικών πηγών), σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη.
γ. Επιμερισμός δεικτών ανά κατηγορία περιφέρειας
Ο επιμερισμός των τιμών των δεικτών είναι απαραίτητο να γίνεται ανά
κατηγορία περιφέρειας, όπως απαιτείται να γίνεται υποχρεωτικά σε
προγραμματικό επίπεδο σε όλα τα ΕΠ. Αυτό διασφαλίζει ότι κατά την
υλοποίηση των Ε.Π. θα υπάρχει σύνδεση των εκροών με τις δαπάνες ανά
κατηγορία Περιφέρειας όπως συστήνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εξαίρεση αποτελούν οι δείκτες της ΠΑΝ.
Για τη μέτρηση των κοινών δεικτών ΕΚΤ CO20-C022 ανά κατηγορία
περιφέρειας βλ. παρακάτω ενότητα 3.1.3.2.

3.1.3 Ειδικές απαιτήσεις για τη μέτρηση των δεικτών ΕΚΤ/ΠΑΝ
3.1.3.1

Απαίτηση συλλογής δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων
(microdata)

Τα δεδομένα συμμετεχόντων (microdata) απαιτούνται για τη μέτρηση των
κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ (και
ΠΑΝ) με βάση τα αντίστοιχα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου
συμμετεχόντων, καθώς και για τη μέτρηση των συναφών με τις
προκηρυσσόμενες δράσεις ειδικών δεικτών συμμετεχόντων στην αντίστοιχη
επενδυτική προτεραιότητα.
Οι ειδικές υποχρεώσεις των δικαιούχων πράξεων που συγχρηματοδοτούνται
από το ΕΚΤ/ΠΑΝ, για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων
συμμετεχόντων (microdata) μέσω ερωτηματολογίων που καλούνται να
συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες κατά την είσοδο και έξοδό τους από τις
πράξεις, περιλαμβάνονται στο έντυπο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ», το οποίο συνοδεύει την Πρόσκληση για λόγους
πληροφόρησης των δυνητικών δικαιούχων και αποτελεί μέρος των ειδικών
όρων της Απόφασης Ένταξης των πράξεων στο ΕΠ. Οι σχετικές Προσκλήσεις
λαμβάνουν ειδική σήμανση στο ΟΠΣ.
Πριν την έκδοση της Πρόσκλησης, η ΔΑ/ΕΦ προσαρμόζει και συμπληρώνει
κατάλληλα το έντυπο των ειδικών υποχρεώσεων και το Πρότυπο απογραφικό
δελτίο εισόδου και εξόδου – εφόσον απαιτείται - που καλούνται να
συμπληρώνουν οι Δικαιούχοι για τις ανάγκες της Πρόσκλησης, ανάλογα με τη
φύση/λογική παρέμβασης των δράσεων, τον τρόπο υλοποίησης των πράξεων
και την ομάδα-στόχο των συμμετεχόντων.
Κατά την απόφαση ένταξης, υπάρχει η δυνατότητα προσυμπληρωμένων
απαντήσεων ή/και αφαίρεσης ερωτημάτων, κατά περίπτωση και σύμφωνα
πάντα με τους όρους της πρόσκλησης, στα ερωτηματολόγια εισόδου. Σε
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περιπτώσεις πράξεων που είναι σαφώς προσδιορισμένες οι ομάδες- στόχου με
βάση τους όρους της πρόσκλησης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των
ωφελουμένων συμμετεχόντων, δύναται να υπάρχουν προσυμπληρωμένα πεδία
στα ερωτηματολόγια των συμμετεχόντων, και να μη ζητείται η συμπλήρωσή
τους από τους ίδιους.
Για παράδειγμα σε πράξεις που επιλέξιμοι είναι μόνο άνεργοι εγγεγραμμένοι
στον ΟΑΕΔ και που για όλους τους ωφελούμενους ελέγχεται/επιβεβαιώνεται
από τον ΟΑΕΔ πριν την είσοδό τους στην πράξη ότι είναι άνεργοι με κάρτα
ανεργίας σε ισχύ, μπορεί να γίνεται προσυμπλήρωση των σχετικών πεδίων του
ερωτηματολογίου εισόδου στα ερωτήματα που αφορούν την εργασιακή
κατάσταση/διάρκεια ανεργίας των συμμετεχόντων. ΄H π.χ σε πράξεις που
απευθύνονται μόνο σε εργαζόμενους, - βλ. επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων
από το ΕΠ ΜΔΤ-, οι ερωτήσεις για την εργασιακή κατάσταση των
συμμετεχόντων που συνδέονται με μέτρηση των δεικτών CO01, CO02, CO03,
CO12, CO13 μπορεί να είναι προσυμπληρωμένες με την απάντηση ΟΧΙ στο
ερωτηματολόγιο εισόδου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, απαιτείται να υπάρχει η
σχετική τεκμηρίωση από τον Δικαιούχο, ώστε να επεξηγείται η
προσυμπλήρωση απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι
συμμετέχοντες, όπως τελικά θα συνδιαμορφωθεί με τη βοήθεια της ΔΑ.
Συνοψίζοντας, τα πρότυπα απογραφικά δελτία συνδέονται με την
Πρόσκληση και περιλαμβάνουν την πλήρη απαίτηση (δεδομένων) που
υποχρεώνεται να προσκομίσει ο δικαιούχος. Σε περίπτωση που
απαιτείται η προσαρμογή των ερωτηματολογίων που θα απευθύνονται
στους συμμετέχοντες, η ΔΑ/ΕΦ θα συνεργάζεται με τον κάθε δικαιούχο,
προκειμένου η Απόφαση Ένταξης να περιλαμβάνει τις τελικά
διαμορφωμένες Ειδικές Υποχρεώσεις και το συνημμένο ερωτηματολόγιο
εισόδου (και εξόδου) της πράξης.
Ως προς τις Ειδικές Υποχρεώσεις δικαιούχων για τη συλλογή δεδομένων
διευκρινίζονται, ειδικότερα, τα εξής:
1. Οι Δικαιούχοι κάνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να εξασφαλίσουν
τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου με
πληρότητα
και
εγκυρότητα
σε
όλα
τα
πεδία/ερωτήσεις,
συμπεριλαμβανομένων των προσυμπληρωμένων, ενημερώνοντας τους
συμμετέχοντες για τους σκοπούς για τους οποίους τηρούνται τα δεδομένα
τους και για τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την προστασία τους από
τους φορείς που τα επεξεργάζονται, προκειμένου να μην υπάρχουν
περιπτώσεις άρνησης απαντήσεων σε ερωτήσεις. Για το σκοπό αυτό, οι
δικαιούχοι κατόπιν συνεργασίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΑ,
θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις προσκλήσεις / προκηρύξεις προς τους
δυνητικούς συμμετέχοντες ή/και παρόχους της πράξης ή στις αιτήσεις που θα
συμπληρώνουν οι δυνητικοί συμμετέχοντες (ανάλογα με τη φύση και τον
τρόπο υλοποίησης της πράξης) σχετική αναφορά με τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα τους για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τόσο κατά την
είσοδο όσο και κατά την έξοδό τους από την πράξη, και σύμφωνα με τις
διατάξεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
των συμμετεχόντων στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ του άρθρ. 54Α του Ν. 4314/2014
(Νόμος ΕΣΠΑ), όπως ισχύει.
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Υπόδειγμα αναφοράς:
Τα δεδομένα των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που πρέπει να
συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες κατά την είσοδο και κατά την έξοδό
τους από το πρόγραμμα, είναι δεδομένα που θα γίνουν αντικείμενο
επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ……., Δικαιούχος ……….), για τους σκοπούς της
υλοποίησης και της αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Ειδικότερα από την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων: α) θα εξαχθούν οι
υποχρεωτικοί από τον Κανονισμό του ΕΚΤ δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων
(συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία), οι οποίοι επιτρέπουν το βέλτιστο
ανασχεδιασμό των προγραμμάτων στη βάση των αναγκών των επιμέρους
κατηγοριών των ωφελουμένων και β) θα είναι εφικτή η διενέργεια των
προβλεπόμενων από τον Κανονισμό του ΕΚΤ αξιολογήσεων των
προγραμμάτων, στη βάση σχεδιασμού αντιπροσωπευτικών δειγμάτων
ωφελουμένων συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό ζητείται η συμπλήρωση
στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
επικοινωνίας, e-mail), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές που θα
διενεργήσουν τις αντίστοιχες έρευνες.
Σε ό,τι αφορά την προστασία των συμμετεχόντων από την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων τους, τηρούνται από τις ως άνω αναφερόμενες
αρμόδιες υπηρεσίες τα οριζόμενα στο Ν.2472/1997 για την προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ.14 παρ.10 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α
125/7.7.2016), η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεσή τους, για τους
σκοπούς της υλοποίησης του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το
ΕΚΤ και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση.
Η συνεργασία όλων των συμμετεχόντων για την έγκαιρη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων με ορθότητα και πληρότητα σε όλα τα πεδία είναι
απαραίτητη, προκειμένου να είναι σε θέση οι αρμόδιες υπηρεσίες να
εκπληρώσουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις τους για την παρακολούθηση της
υλοποίησης και την αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ
παρεμβάσεων.
2. Σε κάθε πράξη προσδιορίζεται, κατόπιν συνεργασίας της ΔΑ με τον Δικαιούχο,
ο τρόπος συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες,
ποιά πρέπει να θεωρείται ως η ημέρα έναρξης συμμετοχής (είσοδος) των
συμμετεχόντων σε αυτή, και αντίστοιχα ποιά πρέπει να θεωρείται ως η ημέρα
λήξης/αποχώρησης συμμετοχής (έξοδος) των συμμετεχόντων, καθώς και ο
αρμόδιος συλλογής δεδομένων. Οι σχετικές επεξηγήσεις αναφέρονται και στα
ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου.
Τα δεδομένα (microdata) που συμπληρώνονται στα απογραφικά δελτία όλων
των συμμετεχόντων αναφέρονται σε χαρακτηριστικά/ιδιότητες που φέρουν
οι συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους στην πράξη (ερωτηματολόγια
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εισόδου) και αμέσως μετά την έξοδό τους από την πράξη ή έως και 4
εβδομάδες μετά από την ημερομηνία εξόδου (ερωτηματολόγια εξόδου).
Η πληροφόρηση για το αν το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τον
συμμετέχοντα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είναι σημαντική για να
ληφθούν εγκαίρως οι αποφάσεις από ΔΑ και Δικαιούχο (να γίνουν οι
ρυθμίσεις στα πληροφοριακά συστήματα για συμπλήρωση του ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου κλπ) και να αναφερθούν
και οι διαδικασίες /υποχρεώσεις π.χ. στις αιτήσεις ή στις ΚΥΑ ή όπου αλλού,
ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι ωφελούμενοι.
Η διαδικασία συλλογής των απογραφικών δελτίων από τη ΔΑ είναι μία
συνεχής διαδικασία που ξεκινά να εφαρμόζεται από την ημερομηνία εισόδου
(απογραφικά δελτία εισόδου) των συμμετεχόντων στην πράξη.
Το ερωτηματολόγιο εισόδου συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες τις
πρώτες μέρες συμμετοχής τους στην πράξη, ιδίως σε περιπτώσεις
παρεμβάσεων διάρκειας λίγων ημερών (π.χ. σεμινάρια επιμόρφωσης
υπαλλήλων, προγράμματα διά βίου μάθησης κλπ). Εάν υπάρχουν
περιπτώσεις που αποφασιστεί η συλλογή των δεδομένων των απογραφικών
δελτίων εισόδου σε προγενέστερο της έναρξης υλοποίησης της πράξης
στάδιο, απαιτούνται ενέργειες από τον Δικαιούχο για την
επαλήθευση/επιβεβαίωση των δεδομένων κατά την είσοδο των
συμμετεχόντων στην πράξη, στις περιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν
αλλάξει δεδομένα που επηρεάζουν τις τιμές των δεικτών (π.χ. Υπεύθυνη
Δήλωση που θα επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα της αίτησης ισχύουν και κατά
την έναρξη υλοποίησης αποτελεί ισχυρή απόδειξη για την ποιότητα των
στοιχείων).
Το ερωτηματολόγιο εξόδου συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες μετά
την έξοδό τους από την πράξη, όποτε και αν αυτή συμβεί για κάθε
συμμετέχοντα (ολοκλήρωση όλων των δράσεων της πράξης ή έξοδος του
συμμετέχοντα πριν την ολοκλήρωση όλων των δράσεων της πράξης).
Ανάλογα με τη φύση της πράξης και προκειμένου πάντοτε να εξασφαλίζεται η
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους τους συμμετέχοντες,
προσδιορίζεται κατόπιν συνεργασίας της ΔΑ με τον Δικαιούχο εάν η συλλογή
τουςθα ξεκινήσει αμέσως μετά την έξοδο των συμμετεχόντων από την πράξη
ή αν δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο 4 εβδομάδων από την
ημερομηνία εξόδου των συμμετεχόντων.
Ένα μήνα μετά την είσοδο και ένα μήνα μετά την έξοδο των
συμμετεχόντων στις πράξεις, οι Δικαιούχοι πρέπει να έχουν κάνει τις
απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό να έχουν εξασφαλίσει τη συλλογή των
δεδομένων των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου αντίστοιχα
(συμπληρωμένα ερωτηματολόγια σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) των
συμμετεχόντων. Εάν πρόκειται για πράξεις στις οποίες εισέρχονται (ή/και
εξέρχονται) οι συμμετέχοντες σταδιακά και όχι όλοι μαζικά κατά την έναρξη
(ή/και λήξη) υλοποίησης των πράξεων, οι Δικαιούχοι πρέπει να εξασφαλίζουν
σε μία συνεχή διαδικασία τη σταδιακή συλλογή των απογραφικών δελτίων
για κάθε συμμετέχοντα που εισέρχεται (εξέρχεται) στην πράξη.
Για κάθε συμμετέχοντα συλλέγεται πάντα ένα (1) απογραφικό δελτίο
εισόδου, που αντιστοιχεί στην είσοδό του στην πράξη. Στις περιπτώσεις
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πράξεων που ενδέχεται ο ίδιος συμμετέχων να εξέλθει/εγκαταλείψει την
πράξη και να επανέλθει αργότερα, δεν συλλέγεται για αυτόν δεύτερο
απογραφικό δελτίο εισόδου κατά την επάνοδό του στην πράξη, αλλά
συλλέγεται δεύτερο απογραφικό δελτίο εξόδου και μετά τη δεύτερη λήξη
συμμετοχής του στην πράξη, σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει ο
Δικαιούχος από τη ΔΑ [π.χ σε μία πράξη που περιλαμβάνει προγράμματα Δια
Βίου μάθησης ή επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων ο κάθε συμμετέχων
δύναται να συμμετέχει σε περισσότερα από ένα προγράμματα, στο πλαίσιο
της ίδιας πράξης. Απογραφικό δελτίο εισόδου για κάθε συμμετέχοντα
συμπληρώνεται άπαξ κατά την πρώτη είσοδό του στην πράξη, ενώ
απογραφικό δελτίο εξόδου κάθε φορά που εξέρχεται από το πρόγραμμα
μάθησης/επιμόρφωσης].
3. Οι Δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει
κανένας συμμετέχων/ωφελούμενος που δεν συμπλήρωσε ερωτηματολόγιο
εισόδου, ενώ κάνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (follow up) ώστε να
ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων που ενδέχεται να
αποχωρήσουν από την πράξη χωρίς τη συμπλήρωση απογραφικού δελτίου
εξόδου. Η συλλογή των ερωτηματολογίων πρέπει να ολοκληρώνεται
εγκαίρως, ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωση των
ελλείψεων/λαθών σε αυτά από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες, ιδίως σε
περιπτώσεις πράξεων σύντομης διάρκειας. Ο Δικαιούχος κάνει τις
απαιτούμενες ενέργειες για να εξασφαλίσει τη συμπλήρωση των
απογραφικών δελτίων με πληρότητα και εγκυρότητα σε όλα τα πεδία, πριν
την ηλεκτρονική τους καταχώρηση. Σκοπός είναι για κάθε ωφελούμενο
συμμετέχοντα να έχουν συμπληρωθεί απογραφικά δελτία εισόδου και
εξόδου με πληρότητα σε όλα τα ζητούμενα πεδία. Όταν η πράξη
ολοκληρωθεί, οι κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων πρέπει να
έχουν καλύψει τον ίδιο πληθυσμό συμμετεχόντων που μετρούν οι
κοινοί δείκτες εκροών. Π.χ. αν 1000 συμμετέχοντες μετρήθηκαν στους
κοινούς δείκτες εκροών, 1000 συμμετέχοντες να έχουν συμπληρώσει
απογραφικά εξόδου όταν η πράξη ολοκληρωθεί (βλ. και ΣΔΕ, Ο_Ε.ΙΙ.5_5:
Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών
Πράξης)
Σε ό,τι αφορά τα πεδία που αφορούν δεδομένα/χαρακτηριστικά
συμμετεχόντων που συνδέονται με την επιλεξιμότητά τους, η εγκυρότητα
των απαντήσεων ελέγχεται/επιβεβαιώνεται και με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά έγγραφα (π.χ. σε δράσεις ΠΑΝ που επιλέξιμοι να εισέλθουν
στις δράσεις είναι όσοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης/ εκπαίδευσης/
κατάρτισης, οι απαντήσεις στα πεδία Α2 και Β των ερωτηματολογίων
εισόδου πρέπει να είναι πάντα ΟΧΙ και η εγκυρότητά τους πρέπει να
επιβεβαιώνεται από τα δικαιολογητικά/υπεύθυνες δηλώσεις των
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης για την
επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων σε δράσεις ΠΑΝ). Σε όλα τα άλλα πεδία
που δεν συνδέονται με επιλεξιμότητα συμμετεχόντων, οι απαιτούμενες
ενέργειες που εξασφαλίζουν την εγκυρότητα των απαντήσεων δύναται να
αφορούν περαιτέρω επεξηγήσεις ερωτημάτων για την καλύτερη κατανόησή
τους από τους συμμετέχοντες, κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας ΔΑ.
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4. Στην απόφαση ένταξης δηλώνεται σε ποιο σύστημα θα καταχωρούνται
αρχικά/αποθηκεύονται τα δεδομένα/απογραφικά δελτία, αν χρησιμοποιείται
ενδιάμεσο σύστημα και σε περίπτωση που συλλέγονται μέσω εντύπων, πού
τηρούνται τα έντυπα ερωτηματολόγια, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής
διαδρομή ελέγχου ποιότητας και αξιοπιστίας του συστήματος
παρακολούθησης ή των δεδομένων για κοινούς και ειδικούς δείκτες. Η
ΔΑ/ΕΦ κοινοποιεί στον δικαιούχο την ημερομηνία έναρξης της περιόδου
διαθεσιμότητας των εγγράφων προκειμένου ο δικαιούχος να έχει τη
δυνατότητα να υπολογίσει το ακριβές διάστημα που πρέπει να τηρήσει τα
σχετικά έγγραφα.
Ως προς το χρονικό πλαίσιο υποβολής στοιχείων στο ΟΠΣ, επισημαίνονται
τα ακόλουθα:
1.

Ορίζεται από τη ΔΑ η προθεσμία 1 ή 2 ή 3 μηνών από την ημερομηνία
Εισόδου ή Εξόδου αντίστοιχα για την καταχώρηση των δεδομένων στο
ΟΠΣ.
Με βάση τα παραπάνω, ο Δικαιούχος υποβάλλει έγκαιρα στο ΟΠΣ το σύνολο
όλων των συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου για
κάθε ωφελούμενο συμμετέχοντα. Ο βαθμός της έγκαιρης ηλεκτρονικής
καταχώρησης των δελτίων στο ΟΠΣ από τον Δικαιούχο συνδέεται με τη
διάρκεια και τη φύση της πράξης (μαζική ή σταδιακή είσοδος και έξοδος
συμμετεχόντων), τον αριθμό των συμμετεχόντων (μερικές δεκάδες ή
χιλιάδες), τον τρόπο συλλογής των απογραφικών δελτίων (ερωτηματολόγια
απευθείας συμπληρωμένα από τους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή
επιτρέπουν μείωση διοικητικού βάρους).

2. Προσδιορίζεται από τη ΔΑ η συχνότητα υποβολής του Δελτίου Δήλωσης
Επίτευξης Δεικτών Πράξης πέραν της υποχρεωτικής ετήσιας, π.χ. ανά 1 ή 3
ή 6 μήνες.
Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), το Δελτίο Δήλωσης
Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ) υποβάλλεται από τον Δικαιούχο για κάθε
πράξη τουλάχιστον μία φορά για κάθε έτος υλοποίησης και επαληθεύεται
από τη ΔΑ, όπως προβλέπεται στο Μέρος Β της Διαδικασίας ΔΙΙ_5:
«Διοικητική επαλήθευση δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ)», στο πλαίσιο
παρακολούθησης της πράξης. Στο ΔΔΕΔΠ περιλαμβάνεται και Πίνακας (Β.2)
με στοιχεία των συλλεχθέντων και υποβληθέντων στο ΟΠΣ απογραφικών
δελτίων, την εκτίμηση των όποιων αποκλίσεων, καθώς και για την
προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής στο ΟΠΣ. Σημειώνεται ότι από τα
υποβληθέντα στο ΟΠΣ απογραφικά δελτία υπολογίζονται αυτόματα από το
ΟΠΣ οι τιμές για τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ/ΠΑΝ εκροών και άμεσων
αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες στο έτος αναφοράς του ΔΔΕΔΠ. Για τους
Ειδικούς Δείκτες εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων
ΕΚΤ/ΠΑΝ, οι τιμές δύναται να υπολογίζονται από το ΟΠΣ, σύμφωνα με τον
ορισμό και τον τρόπο μέτρησης που έχει προσδιορίσει η αρμόδια ΔΑ στο ΔΤΔ.
Υπενθυμίζεται ότι για τις ανάγκες της ετήσιας έκθεσης, θα πρέπει έως τέλος
Μαρτίου κάθε έτους να έχει ελεγχθεί /διασφαλιστεί από τις ΔΑ ότι έχει
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ολοκληρωθεί η καταχώρηση στο ΟΠΣ των απογραφικών του έτους
αναφοράς.
3.1.3.2

Mέτρηση κοινών δεικτών εκροών για φορείς

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισμό των εν λόγω
δεικτών (βλ. έγγραφο «Αnnex D-Practical guidance on data collection and
validation», May 2016, ενότητες 4.2, 5.8) και τα όσα αναφέρονται στο Ενιαίο
Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ (ενότητες 3.2.2.1, 3.2.3.2.2), ισχύουν
τα εξής :
΄Eνα «έργο» (project) είναι η μικρότερη μονάδα οργάνωσης των παρεμβάσεων
που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, αφορά δηλ. μία παρέμβαση ή μία ομάδα
παρεμβάσεων που υλοποιούνται από έναν οικονομικό φορέα εντός του
πλαισίου της πράξης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μία πράξη (operation)
περιλαμβάνει ένα έργο (project) και οι δύο όροι ταυτίζονται νοηματικά, αλλά
δύναται να υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες μία πράξη μπορεί να
περιλαμβάνει διαφορετικά έργα που υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους
οικονομικούς φορείς. 1
Ως «φορείς» (entities) νοούνται οργανισμοί που είτε υλοποιούν– πλήρως ή
μερικώς- έργα είτε ωφελούνται/υποστηρίζονται από έργα. Στη δεύτερη
περίπτωση, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι δείκτες συμμετεχόντων, οι φορείς
θα πρέπει να μετρώνται όταν ωφελούνται άμεσα από την συγχρηματοδότηση
του ΕΚΤ. Οι φορείς περιλαμβάνουν εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια
και ερευνητικά ινστιτούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους
κ.α. Μόνο ο κοινός δείκτης CO23 μετρά αριθμό φορέων που ενισχύονται (δηλ. οι
ΜΜΕ είναι οι υποστηριζόμενοι φορείς που μετρά ο δείκτης). Οι άλλοι 3 δείκτες
CO20 – CO22 μετρούν αριθμό έργων (projects).
Ο ορισμός του «έργου» ως Πράξη ή Υποέργο είναι στην διακριτική ευχέρεια της
ΔΑ κατά την έκδοση της πρόσκλησης και την ένταξη των πράξεων και θα πρέπει
να αποτυπώνει τη λογική παρέμβασης της δράσης/του ΕΠ., συνεκτιμώντας το
σχετικό διαχειριστικό φόρτο. Στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ αποτυπώνεται η σχετική
πρόβλεψη.
Οι δείκτες μετρώνται πάντοτε σε επίπεδο πράξης και όλα τα απαραίτητα
δεδομένα για τους φορείς και το «έργο» περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο
Πράξης.
Όταν οι Προσκλήσεις αφορούν δράσεις ΕΚΤ, στο πλαίσιο των οποίων φορείς
(entities) είτε υλοποιούν έργα (projects) είτε υποστηρίζονται/ωφελούνται
άμεσα από έργα, εξετάζεται εάν αυτές οι δράσεις συμβάλλουν σε έναν ή
περισσότερους από τους κοινούς δείκτες εκροών ΕΚΤ για φορείς (CO20 – CO23),
απαντώντας στα αντίστοιχα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης. Οι
συναφείς με τις προκηρυσσόμενες δράσεις κοινοί δείκτες φορέων ΕΚΤ

Bλ. Κανονισμό 1303/2013, άρθρο 2(9) : «πράξη: έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που
επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή των οικείων προγραμμάτων ή υπό την ευθύνη της, η
οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών
προτεραιοτήτων».
1
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στοχοθετούνται υποχρεωτικά,
επιχειρησιακοί ή πρόσθετοι.

ανεξάρτητα

από

το

αν

είναι

Τα Τεχνικά Δελτία των ενταγμένων πράξεων περιλαμβάνουν επίσης τους
σχετικούς δείκτες στοχοθετημένους και οι δικαιούχοι συμπληρώνουν τις
επιτευχθείσες τιμές τους στο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης.
Οι δείκτες CO20 – CO22 λαμβάνουν τιμή επίτευξης για κάθε έργο που αρχίζει να
υλοποιείται και ο δείκτης CO23 για κάθε ΜΜΕ που υποστηρίζεται όταν ξεκινά
να υλοποιείται η αντίστοιχη πράξη (κατά την ίδια λογική που οι δείκτες εκροών
συμμετεχόντων μετρούν τους συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους στην πράξη).
Όλοι οι δείκτες φορέων μετρούν ό,τι ισχύει βάσει του ορισμού τους κατά την
έναρξη υλοποίησης των έργων (ό,τι δηλ. ισχύει και στους κοινούς δείκτες
εκροών συμμετεχόντων, στους οποίους οι τιμές των δεικτών αποτυπώνουν ό,τι
ισχύει κατά την είσοδο των συμμετεχόντων στην πράξη). Οι φορείς θα πρέπει να
μετρώνται στους κοινούς δείκτες κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι συμμετέχοντες
στους κοινούς δείκτες συμμετεχόντων, δηλαδή ο κάθε φορέας θα πρέπει να
μετράται μία φορά ανά πράξη (στο δείκτη CO23 η κάθε ΜΜΕ μετράται μία
φορά σε επίπεδο πράξης). Αντίστοιχα το κάθε έργο που μετράται στους
δείκτες CO20-CO22 πρέπει να μετράται μία φορά ανά πράξη, αλλά μπορεί
να μετράται σε περισσότερους από έναν δείκτες (π.χ. ένα έργο μπορεί να
μετράται και στον CO21 και στον CO22 εάν συμβάλλει και στους δύο δείκτες στο
επίπεδο της ίδιας πράξης). Σημειώνεται ότι η μέτρηση των δεικτών φορέων δεν
αποκλείει τη συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων για την πράξη.
Αναλυτικότερα:


CO20 «Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από
κυβερνητικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις»

Η τιμή του δείκτη CO20 αφορά το τι ισχύει κατά την έναρξη υλοποίησης του
έργου. Εάν π.χ. κατά την έναρξη της πράξης/έργου μία ΜΚΟ συμμετείχε στην
υλοποίηση ενός έργου, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αποφασίζεται
να αποκλειστεί η ΜΚΟ αυτή από την «ομάδα» υλοποίησης, εφόσον η ΜΚΟ είχε
εμπλακεί «μερικώς» στην διαδικασία υλοποίησης, το έργο δύναται να μετρηθεί
στο δείκτη CO20 και δε χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στις τιμές του δείκτη. Κάθε
έργο μπορεί να μετρηθεί μόνο μία φορά στο δείκτη σε επίπεδο πράξης, δηλαδή
αν 1 έργο υλοποιείται από διαφορετικές ΜΚΟ ή κοινωνικούς εταίρους θα
μετρηθεί μόνο μία φορά. Εάν μία ΜΚΟ ή κοινωνικός εταίρος εμπλέκεται
(τουλάχιστον μερικώς) στην υλοποίηση π.χ. 2 έργων στην ίδια πράξη, τότε o
δείκτης CO20 θα λάβει τιμή 2 στην εν λόγω πράξη. Ο CO20 είναι η μόνη
περίπτωση κοινού δείκτη φορέων που αναφέρεται σε «δικαιούχους» κατά την
έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, όπως αποτυπώνεται στο ΣΔΕ.
Παράδειγμα: Στις πράξεις των ΠΕΠ που αφορούν παροχή βασικών αγαθών
(συσσίτια, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία), έχουμε 1 πράξη με
τόσα υποέργα όσα και οι υποστηριζόμενες δομές. Στις περιπτώσεις που π.χ. το 1
υποέργο της πράξης είναι το φαρμακείο και το δεύτερο υποέργο της ίδιας
πράξης είναι το παντοπωλείο, τότε CO20 = 2 (τιμή δείκτη στην πράξη), όπου 2
είναι ο αριθμός των υποέργων (και στην περίπτωση αυτή τυγχάνει επίσης και ο
δείκτης 05502 = 2, γιατί σε αυτόν μετράται ο αριθμός των δομών).
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Ωστόσο, στην περίπτωση του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, δύναται να είναι διαφορετική η
προσέγγιση για τη μέτρηση του επιχειρησιακού δείκτη CO20 (που αποτελεί και
δείκτη πλαισίου επίδοσης), στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8.7, και πιο
συγκεκριμένα στον ειδικό στόχο ii: Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων που
εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας. Δεδομένης της φύσης των
πράξεων, το «έργο» ορίζεται ως «πράξη» και όχι «υποέργο», καθώς η
επιλεγμένη κατά περίπτωση μεθοδολογία υλοποίησης συντελεί σε διαφορετικές
επιλογές αναφορικά με το πλήθος των υποέργων. Η διαφοροποίηση αυτή δεν
επιδρά στην ουσία της πράξης και της μέτρησης.


CO21 «Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την
πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση»

Αφορά τα στοχευμένα έργα για την αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και της
προόδου των γυναικών στην απασχόληση, «και κατ’ αυτόν τον τρόπο την
καταπολέμηση της εξάπλωσης της φτώχειας στον γυναικείο πληθυσμό, τη μείωση
των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, την καταπολέμηση των σχετικών με το
φύλο στερεοτύπων στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,
την προαγωγή της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για
όλους καθώς και την ίση κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ ανδρών και
γυναικών.»2
Παράδειγμα: Στις πράξεις των ΠΕΠ που αφορούν τις γυναίκες – θύματα βίας
(ενίσχυση δομών συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων), και έχουμε 1 πράξη =
1 υποέργο = 1 δομή, ο δείκτης CO21 λαμβάνει τιμή 1 (1 υποέργο). Εάν
υπάρχουν περιπτώσεις που στο ίδιο υποέργο της πράξης υλοποιούνται 2 δομές
(1 ξενώνας και 1 ΣΚ), δηλ 1 πράξη = 1 υποέργο= 2 δομές (δηλ. ο δείκτης 05502 =
2 δομές) , πάλι ο δείκτης CO21 θα πρέπει να έχει τιμή 1 (1 υποέργο).
Ωστόσο, στις πράξεις της Εναρμόνισης (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και ΠΕΠ), ο δείκτης CO21
= 1 για κάθε ενταγμένη πράξη, καθώς η μεθοδολογία υλοποίησης κατά
περιόδους έχει διαφοροποιήσει το πλήθος των υποέργων για διαχειριστικούς
λόγους.


CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο»

Ο δείκτης μετράει τον αριθμό των έργων που αφορούν/στοχεύουν σε δημόσιες
διοικήσεις ή υπηρεσίες, ώστε να αποτιμηθεί η στήριξη του ΕΚΤ για την
ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας
Διοίκησης.
Κάθε έργο μπορεί να μετρηθεί μόνο μία φορά στο δείκτη CO22 σε επίπεδο
πράξης, δηλαδή αν 1 έργο ωφελεί άμεσα π.χ. 2 δημόσιες υπηρεσίες θα μετρηθεί
μόνο μία φορά στο δείκτη. Ωστόσο, εάν μία δημόσια διοίκηση ή δημόσια
υπηρεσία υποστηρίζεται από π.χ. 2 έργα στην ίδια πράξη, τότε ο δείκτης CO22
θα λάβει τιμή 2 στην εν λόγω πράξη. Παράδειγμα στη δεύτερη περίπτωση
μπορεί να αποτελούν πράξεις συστημικών παρεμβάσεων, όπου στο πλαίσιο μιας

2

Κανονισμός (ΕΕ) 1304/2013, άρθρο 7
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πράξης περιλαμβάνονται διακριτά υποέργα με τη μορφή αυτοτελών δράσεων
εγκεκριμένων σχεδίων.


CO23 «Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)»

Ο δείκτης αφορά μόνο τις ΜΜΕ επιχειρήσεις που ενισχύονται άμεσα από την
στήριξη του ΕΚΤ στο πλαίσιο συγκεκριμένης παρέμβασης . Η άμεση ενίσχυση
αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου η στήριξη του ΕΚΤ στοχεύει τις ίδιες τις ΜΜΕ
σύμφωνα με τον ειδικό στόχο της πράξης και για τις οποίες έχει δεσμευθεί
συγκεκριμένο ποσό δαπάνης.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις, για να θεωρείται πως ενισχύονται άμεσα από την
στήριξη του ΕΚΤ και να μετρώνται στο δείκτη CO23, δεν είναι υποχρεωτικό να
λαμβάνουν οι ίδιες τη χρηματοδοτική ενίσχυση. Εάν οι πόροι του ΕΚΤ
χρηματοδοτούν την κατάρτιση των εργαζομένων σε μία ΜΜΕ επιχείρηση και η
χρηματοδότηση δίνεται σε πάροχο/φορέα κατάρτισης, η MME επιχείρηση που
ωφελείται από την κατάρτιση των εργαζομένων της μετράται στο δείκτη CO23,
ενώ η εταιρεία/ανάδοχος που παρέχει την κατάρτιση όχι.
Το γεγονός ότι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ συμμετέχουν σε μία πράξη του ΕΚΤ δεν
συνεπάγεται υποχρεωτικά ότι η ΜΜΕ στην οποία εργάζονται θα πρέπει να
μετρηθεί στο δείκτη CO23, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί
στόχοι της πράξης :
-

Εάν η πράξη αφορά κατάρτιση που έχει ως στόχο την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των εργαζομένων (ανεξάρτητα από την επιχείρηση στην
οποία εργάζονται), τότε οι εργαζόμενοι θεωρούνται ότι ενισχύονται
άμεσα από το ΕΚΤ και όχι οι επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι
εργαζόμενοι που έχουν βελτιώσει τις δεξιότητές τους λόγω της κατάρτισης
θεωρούνται ως έμμεσο όφελος για τις ΜΜΕ στις οποίες εργάζονται και
στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συλλέγονται τα microdata που
αφορούν τους συμμετέχοντες εργαζόμενους που καταρτίζονται και
να μετρηθούν οι κοινοί δείκτες συμμετεχόντων και όχι ο CO23.

-

Σε περιπτώσεις που ο ειδικός στόχος της πράξης απευθύνεται στις ίδιες τις
ΜΜΕ, ενισχύοντας π.χ τους εργαζομένους τους μέσω της κατάρτισης σε νέα
συστήματα πληροφορικής με σκοπό να αυξηθεί η παραγωγικότητα των
εν λόγω επιχειρήσεων, οι εν λόγω ΜΜΕ θεωρούνται ότι ενισχύονται
άμεσα από το ΕΚΤ και πρέπει να μετρηθούν στο δείκτη CO23, ενώ
επίσης οι εργαζόμενοι που καταρτίζονται θα πρέπει να μετρηθούν
στους κοινούς δείκτες συμμετεχόντων μέσω της συλλογής των
microdata.

Όλοι οι κοινοί δείκτες εκροών αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων ή των φορέων αμέσως πριν την έναρξη υλοποίησης της πράξης.
Συνεπώς ο δείκτης CO23 αφορά υφιστάμενες ΜΜΕ, δηλ. ΜΜΕ που έχουν
ιδρυθεί πριν την έναρξη της ενίσχυσης από το ΕΚΤ. Σε πράξεις που το ΕΚΤ
συγχρηματοδοτεί την ίδρυση επιχειρήσεων, δεν μετράται ο δείκτης CO23, αλλά
σχεδιάζονται ειδικοί δείκτες.
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Κατανομή ανά Κατηγορία Περιφέρειας
Για τη μέτρηση των τιμών των δεικτών του ΕΚΤ CO20-CO22 ανά κατηγορία
περιφέρειας στα Τομεακά ΕΠ, ισχύουν οι παρακάτω οδηγίες που εστάλησαν
στην ΕΑΣ από την Ε.Επιτροπή (Γεν.Δ/νση Απασχόλησης, Μονάδα Αξιολόγησης
και Αποτίμησης επιπτώσεων) στις 3/11/2017, στο πλαίσιο ηλεκτρονικής
επικοινωνίας :
Τρία είναι τα κριτήρια/αρχές που πρέπει να πληρούνται για την αποτύπωση του
φυσικού αντικειμένου μέσω των τιμών των δεικτών:
1. Oι δαπάνες στο επίπεδο της κατηγορίας περιφερειών να αντιστοιχούν
στην επίτευξη των τιμών δεικτών στο ίδιο επίπεδο
2. Οι τιμές επίτευξης των δεικτών να κατηγοριοποιούνται ανά κατηγορία
περιφερειών
3. Τα έργα (projects) είναι διακριτές μονάδες και συνεπώς η χρήση
δεκαδικών για τη μέτρηση του αριθμού τους είναι μη
κατανοητή/ασαφής. Για παράδειγμα η τιμή 0,27 σε επίπεδο κατηγορίας
περιφερειών όταν 1 έργο υλοποιείται σε όλη τη χώρα/ΕΠ είναι δύσκολο
να ερμηνευθεί .
Με βάση το σχέδιο του εγγράφου «Εligibility of operations depending on
location” (EGESIF, DG Regional and Urban Policy, 10/2/2015), ενότητα 6.4,
που υποδείχθηκε από την Ε.Ε. ισχύουν τα κάτωθι :
Σύμφωνα με το γενικό κανόνα του άρθρου 70(1) του Καν.1303/2013, όλες οι
δαπάνες της πράξης αποδίδονται στην κατηγορία περιφερειών όπου η πράξη
υλοποιείται (π.χ. περιφέρεια Α). Σε ό,τι αφορά το φυσικό αντικείμενο, αυτό
συνεπάγεται ότι τα δεδομένα μετρώνται στον/στους δείκτες που αφορούν την
περιοχή του προγράμματος όπου η πράξη υλοποιείται (περιφέρεια Α).
Eάν όμως η Διαχειριστική Αρχή εφαρμόζει τα οριζόμενα στο άρθρο 13.2 (α) του
Καν.ΕΚΤ 1304/2013 για την επιλεξιμότητα των δαπανών («το ΕΚΤ δύναται να
παράσχει στήριξη για δαπάνες που αφορούν πράξεις που εκτελούνται εκτός της
γεωγραφικής περιοχής του προγράμματος, αλλά εντός της Ένωσης, υπό την
προϋπόθεση ότι η πράξη είναι προς όφελος της γεωγραφικής περιοχής όπου
υλοποιείται το πρόγραμμα») , η αναφορά των δεδομένων (τιμές δεικτών) πρέπει
να αντιστοιχεί στις ex ante εκτιμήσεις δαπανών που έχουν προσδιοριστεί (pro
rata established ex ante). Εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό (στις
περιπτώσεις που η τιμή του δείκτη δεν μπορεί να διαιρεθεί), οπότε η ίδια
τιμή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε κάθε κατηγορία περιφερειών. Για
παράδειγμα, σε περιπτώσεις πράξεων ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας
φορέων στις οποίες η ενίσχυση μπορεί να είναι προς όφελος διαφόρων
γεωγραφικών περιοχών του προγράμματος και η ΔΑ εφαρμόζει τη διάταξη του
άρθρ.13.2 του Καν. ΕΚΤ, οι δαπάνες των πράξεων κατηγοριοποιούνται στις
επιμέρους κατηγορίες περιφερειών στη βάση των ex ante εκτιμήσεων που έχουν
προσδιοριστεί από τη ΔΑ (pro rata established ex ante). Αυτή η προσέγγιση
εφαρμόζεται και στους δείκτες (στοχοθέτηση και τιμές επίτευξης)
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Με βάση τα παραπάνω, για τους δείκτες CO20-CO22 σε πράξεις που μετρούν
έργα τα οποία υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο (σε όλες τις περιφέρειες της
χώρας) και η τιμή τους δεν μπορεί να
διαιρεθεί,
η ίδια τιμή θα
επαναλαμβάνεται σε κάθε κατηγορία περιφερειών. Π.χ. έστω μία πράξη στην
οποία η τιμή του δείκτη CO22 = 1 (δηλ. υλοποιείται 1 έργο συνολικά σε όλη τη
χώρα για την ενίσχυση ενός δημόσιου φορέα), τότε θα πρέπει να
επαναλαμβάνεται η τιμή 1 σε κάθε κατηγορία περιφερειών (1-1-1).
Προκειμένου να είναι σαφές ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για 1 έργο που
υλοποιείται στις 3 κατηγορίες περιφερειών και όχι για 3 έργα, αυτή η
επεξήγηση θα πρέπει να αναφέρεται στην Ενότητα 3.1 της Ετήσιας
Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠ.
3.2

Συμπλήρωση δεικτών στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)

Με βάση τους δείκτες που έχει ορίσει η ΔΑ/ΕΦ στην πρόσκληση, ο δικαιούχος
υποβάλλει ηλεκτρονικά την πρότασή του συμπληρώνοντας το Τεχνικό Δελτίο
Πράξης (ΤΔΠ) όπου αιτιολογεί και τη συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην
επίτευξη των ειδικών στόχων και των σχετικών δεικτών αποτελεσμάτων.
Αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο δικαιούχος συμπληρώνει τα σχετικά πεδία του
ΤΔΠ παρέχονται στις Ο_Ε.Ι.1_3 Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης,
τις οποίες οφείλει να συμβουλεύεται κατά την συμπλήρωση του ΤΔΠ.
3.3

Συμπλήρωση δεικτών στο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών
Πράξης και στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης
Δεικτών Πράξης

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της πράξης, ο δικαιούχος υποχρεούται να
υποβάλει πληροφορίες για την πρόοδο επίτευξης των τιμών στόχου των
δεικτών στους οποίους αυτή συμβάλλει. Η παρακολούθηση της επίτευξης των
στόχων των δεικτών σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της
πράξης, αποτυπώνεται από το δικαιούχο στο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης
Δεικτών Πράξης.
Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, η υποβολή στοιχείων
προόδου βασίζεται στην πραγματική τιμή επίτευξης των δεικτών. Κατά τη
διαδικασία υποβολής στοιχείων φυσικής προόδου των πράξεων, και σε ό,τι
αφορά στην επίτευξη των δεικτών εκροών, οι δικαιούχοι των πράξεων ΕΣΠΑ/ΤΣ
δεν χρησιμοποιούν ισοδύναμα υλοποίησης, με βάση τα οποία η αποτίμηση της
επίτευξης γίνεται με την αναλογική αναγωγή στις αντίστοιχες δαπάνες της
πράξης, πρακτική που υιοθετήθηκε την περίοδο 2007-2013.
Η επαλήθευση της προόδου επίτευξης των δεικτών της πράξης από τη ΔΑ
αποτυπώνεται στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών
Πράξης, το οποίο συμπληρώνει η ΔΑ ηλεκτρονικά εντός συγκεκριμένης
προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ.
Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης
Δεικτών Πράξης από το δικαιούχο και του Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης
Επίτευξης Δεικτών Πράξης από τη ΔΑ παρέχονται στις Οδηγίες του ΣΔΕ
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Ο_Ε.ΙΙ.5_4: Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης
και Ο_Ε.ΙΙ.5_5: Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης
Επίτευξης Δεικτών Πράξης αντίστοιχα.
4.

Η αποτίμηση της προόδου των δεικτών των Ε.Π.

4.1

Πρόοδος επίτευξης δεικτών εκροών

Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης της πράξης από την ένταξη έως και
την ολοκλήρωσή της, διενεργείται από τη Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο
Φορέα, μέσω της αποστολής από το δικαιούχο στη ΔΑ ή τον ΕΦ, στοιχείων
προόδου
οικονομικού
και
φυσικού
αντικειμένου,
στα
οποία
συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία προόδου των τιμών των δεικτών των
πράξεων σε εξέλιξη και των ολοκληρωμένων πράξεων.
Η παρακολούθηση των δεικτών με βάση τις απαιτήσεις του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου περιγράφεται στο κεφ.2 «Παρακολούθηση δεικτών
εκροών και αποτελεσμάτων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ», του Ενιαίου Συστήματος
Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020, όπου αποτυπώνονται οι
διαδικασίες που ακολουθούνται και περιγράφονται τα έντυπα που
συμπληρώνονται για την μέτρηση των δεικτών εκροών και άμεσων
αποτελεσμάτων.
4.2

Πρόοδος επίτευξης δεικτών αποτελεσμάτων

Η παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των δεικτών αποτελεσμάτων των
Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής γίνεται με
βάση:
I.

II.

τα στοιχεία που παρέχει στην κάθε Δ.Α. η πηγή δεδομένων που έχει
ορισθεί στο ΔΤΔ για κάθε δείκτη. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται
υποχρεωτικά από τις Δ.Α. σε συνεργασία με την ΕΑΣ η διαδικασία
στατιστικής επικύρωσης των δεικτών αποτελεσμάτων και η μέτρηση
των τιμών προόδου γίνεται με ευθύνη της ΔΑ με στοιχεία τα οποία
συλλέγονται απευθείας από τους φορείς που έχουν ορισθεί ως πηγές.
τα στοιχεία υλοποίησης της πράξης που παρέχονται από το δικαιούχο
(π.χ. μεγάλα έργα ή πράξεις που στο φυσικό τους αντικείμενο
προσδιορίζεται με σαφήνεια το αποτέλεσμα της πράξης).

Η παρακολούθηση αντίστοιχα της προόδου
αποτελεσμάτων ΕΚΤ/ΠΑΝ γίνεται με βάση:

επίτευξης

των

δεικτών

Ι.

Τα δεδομένα (microdata) των απογραφικών δελτίων εξόδου, με βάση τα
οποία μετρώνται οι τιμές των κοινών και ειδικών δεικτών άμεσων
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ/ΠΑΝ.

ΙΙ.

Τις διοικητικές πηγές από τις οποίες οι Δικαιούχοι συμπληρώνουν στα
Δελτία Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης, τις τιμές των άλλων ειδικών
δεικτών αποτελεσμάτων.
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ΙΙΙ.

Τα δεδομένα των ερευνών με βάση τα οποία μετρώνται οι τιμές των
κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων στο
επίπεδο της κάθε επενδυτικής προτεραιότητας.

ΙV.

Διοικητικές πηγές ή έρευνες ή συνδυασμό των δύο για τη μέτρηση των
τιμών των ειδικών δεικτών αποτελεσμάτων, οι οποίες δεν
συμπληρώνονται από τους Δικαιούχους (περίπτωση ΙΙ) αλλά
αποτιμώνται από την ΔΑ με τη μέθοδο και τη συχνότητα που
προσδιορίζει στο σχετικό Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη.

4.3

Παρακολούθηση του Πλαισίου Επιδόσεων

Η συμπλήρωση και καταχώρηση στο ΟΠΣ των πληροφοριών για το σύνολο των
δεικτών των Ε.Π. επιτρέπει την παρακολούθηση των δεικτών που
περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων, δεδομένου ότι οι δείκτες αυτοί
αποτελούν υποσύνολο των επιχειρησιακών δεικτών. Για την παρακολούθηση
του Πλαισίου Επιδόσεων των Ε.Π εφαρμόζονται οι διαδικασίες
παρακολούθησης των δεικτών, όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω.
Το Πλαίσιο Επιδόσεων περιλαμβάνει συγκεκριμένους επιχειρησιακούς δείκτες
εκροών, καθώς και τα Βασικά Στάδια Εφαρμογής και τους
Χρηματοοικονομικούς δείκτες.
Όλοι οι δείκτες που απαρτίζουν το Πλαίσιο Επιδόσεων, έχουν «σημανθεί» στον
πυρήνα του ΟΠΣ και μπορούν να παρακολουθούνται διακριτά, προκειμένου να
εκτιμάται η επίτευξη των οροσήμων και των στόχων που έχουν τεθεί για το
2018 και το 2023 αντίστοιχα. Οι δείκτες εκροών του Πλαισίου Επιδόσεων
συνδέονται στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα Βασικά Στάδια Εφαρμογής (ΒΣΕ) ανά
επενδυτική προτεραιότητα, Άξονα Προτεραιότητας και κατηγορία περιφέρειας.
Η σύνδεση αυτή επιτρέπει την παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμων
και των στόχων των δεικτών του Π.Ε. για το 2018 και το 2023 αντίστοιχα. Η
παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών δεικτών γίνεται με βάση τα στοιχεία
των πιστοποιημένων δαπανών από την Αρχή Πιστοποίησης που καταχωρούνται
στο ΟΠΣ, σε ετήσια βάση, ανά Άξονα Προτεραιότητας/ Ταμείο/ κατηγορία
περιφέρειας.
Η επίτευξη των οροσήμων του Π.Ε. συνδέεται με την απόδοση το 2019 σε κάθε
άξονα προτεραιότητας πόρων της τάξης του 6% του προϋπολογισμού του άξονα
αυτού, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί προγραμματικά στην εγκεκριμένη έκδοση του
ΕΠ στο Αποθεματικό Επίδοσης. Η μη επίτευξη των οροσήμων το 2018, καθώς
και η μη επίτευξη των στόχων του 2023 συνδέεται με την δυνατότητα της Ε.Ε.
να επιβάλλει αναστολή πληρωμών και δημοσιονομικών διορθώσεων αντίστοιχα,
στους άξονες προτεραιότητας που απέτυχαν.
5.

Η αναθεώρηση των Ε.Π. και η παρακολούθηση των δεικτών

Στην περίπτωση αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, εφόσον οι τροποποιήσεις
του Προγράμματος επηρεάζουν το σύστημα των δεικτών που έχουν επιλεγεί, οι
ΔΑ/ΕΦ θα πρέπει να φροντίσουν να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές στους
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δείκτες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η υλοποίηση του Προγράμματος
συνεχίζει να παρακολουθείται με απρόσκοπτο τρόπο, σύμφωνα με οδηγίες που
λαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες συντονισμού της ΕΑΣ.
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