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8

ΟΡΙΣΜΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

4.2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΥ ΟΠΣ
ΙΠΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΕΤΘΑ
Ορισμός: Αριθμός ατόμων σε κάποια μορφή προϋπάρχουσας, εξαρτημένης και
αντισταθμιστικής απασχόλησης σε περιοχή παρέμβασης ΟΤΔ, των οποίων οι θέσεις εργασίας
επαπειλούνταν χωρίς την παρέμβαση του ΕΤΘΑ (μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι με αμοιβή,
κέρδος ή οικογενειακό κέρδος).
Η προϋπάρχουσα θέση εργασίας δεν θα πρέπει κατ' ανάγκη να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον
τοέμα της θάλασσας και της αλιείας, αλλά είναι δυνατόν να αφορά σε άλλους τομείς της
περιοχής παρέμβασης της ΟΤΔ και της αντίστοιχης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης.
Μέθοδος Μέτρησης: Ο υπολογισμός του δείκτη προκύπτει ως εξής:
Άθροισμα (Α i x B i / Γ)
όπου
Α i = Άτομο ήδη απασχολούμενο σε κάποια μορφή αντισταθμιστικής απασχόλησης σε περιοχή
παρέμβασης ΟΤΔ, πριν την υλοποίηση της πράξη, του οποίου η θέση εργασίας επαπειλούνταν
Β i = Αριθμός μονάδων χρόνου εργασίας ανά έτος, δηλ., ο αριθμός, π.χ., των ωρών ή των
ημερών πραγματικής απασχόλησης του νέου εργαζομένου.
Γ = Συντελεστής ΙΠΑ, δηλ., ο εθνικός αριθμός για το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, π.χ. 1720
ώρες / έτος

9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο δείκτης δεν λαμβάνει υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης όπως ο μισθός.
Οι θέσεις εργασίας αναμένεται να είναι μόνιμες ή - στην περίπτωση εποχιακών θέσεων
εργασίας - να επαναλαμβάνονται.
Κάθε αυτοαπασχολούμενος πρέπει να θεωρείται ως 1 ΙΠΑ όταν υπάρχει έλλειψη καταγραφής
των ωρών εργασίας.
Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης και η εμπλοκή ενός τοπικού εταίρου (π.χ. μιας επιχείρησης)
στην υλοποίηση μιας πράξης (π.χ. ένα τοπικό έργο) είναι αποφασιστικοί παράγοντες για να
συμπεριληφθεί ένας τομέας στον υπολογισμό του δείκτη.
Θέσεις εργασίας που διατηρούνται επίσης από επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός της περιοχής
παρέμβασης της ΟΤΔ εφόσον αυτές οι θέσεις εργασίας βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης
της ΟΤΔ και σχετίζονται με την Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης.
Ο δείκτης επισήμως αφορά στο σύνολο των μέτρων της ΠΕ4. Εντούτοις, ο δείκτης, κατά βάση,
σχετίζεται μόνο με το Άρθρο 63.
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, πολλές πράξεις ενδεχομένως να μην έχουν επίδραση στην
απασχόληση. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πράξεων που αναμένεται να υλοποιηθούν, οι
Διαχειριστικές Αρχές / ΟΤΔ οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η μη αναφορά τιμών είναι σκόπιμη.
Τιμή από δικαιούχο πράξης: Αριθμός ατόμων σε κάποια μορφή προϋπάρχουσας
αντισταθμιστικής απασχόλησης, η διατήρηση της οποία μπορεί αιτιολογημένα να αποδοθεί
στην παρέμβαση του ΕΤΘΑ & ετήσιος χρόνος εργασίας κατ' άτομο, η διατήρηση της θέσης
εργασίας του οποίου μπορεί αιτιολογημένα να αποδοθεί στην παρέμβαση του ΕΤΘΑ.
Η περίοδος αναφοράς ορίζεται ως ο χρόνος ακριβώς πριν την υλοποίηση της πράξης και μετά
την ολοκλήρωση για τον οποίο είναι διαθέσιμες οι πλέον πρόσφατες ετήσιες τιμές. Εναλλακτικά,
αν υπάρχει η δυνατότητα, μέσοι όροι περισσότερων ετών (π.χ. 3) μπορούν να χρησιμοποιηθούν
προκειμένου να μειωθεί η επίδραση ακραίων ετών.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ Ή΄/ΚΑΙ
10
ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ

0

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
11 ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

-

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
12 ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Η τιμή στόχου διαμορφώνεται από τον ακόλουθο τύπο:
Προϋπολογισμός μέτρου(-ων) / μέσος όρος νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν με
σημείο αναφοράς την περίοδο 2007-2013 πέραν των αξιολογήσεων του LEADER.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ
ΕΤΗΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
14 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ/ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΟΣ
13

ΠΡΑΞΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

15 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΘΡΟΙΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

16 ΑΘΡΟΙΣΗ

-

17 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ

18 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΠΗΓΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
19 ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

20

ΠΗΓΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

21

ΠΗΓΗ - WEBLINK
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΥΔ ΕΠΑλΘ / ΜΟΝΑΔΑ Α
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ

23

23Α

24
24Α
25
26

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο δείκτης συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο 4.1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της
κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της
απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια,
συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε
άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας
ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
-

