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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

της πρότασης 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (EKT+) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
1
   

 

Κοινοί δείκτες για τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης  

 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, 

αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα αποτελέσματα δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν, τα 

στοιχεία για τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται και να 

υποβάλλονται. 

 

1) Κοινοί δείκτες εκροών που αφορούν πράξεις που στοχεύουν σε άτομα: 

1α) Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες
 

 

– Οι κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες είναι οι εξής:   

– άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων*,  

– μακροχρόνια άνεργοι*,  

– οικονομικά μη ενεργά άτομα*, 

– απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων*,  

– κάτω των 30 ετών*,  

– άνω των 54 ετών*,  

– απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και κατώτερη (ISCED 0-2) *, 

– απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 4)*,  

– απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)*.  

 

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους κοινούς 

δείκτες εκροών που σχετίζονται με το καθεστώς απασχόλησης.  

 

1β) Λοιποί κοινοί δείκτες εκροών  

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των δεικτών 

αυτών μπορεί να καθοριστούν με βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον δικαιούχο.  

– συμμετέχοντες με αναπηρία**, 

– υπήκοοι τρίτων χωρών*, 

– συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης*, 

                                                 
1 Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη * αποτελούν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) 2016/679. Τα 

στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη ** αποτελούν ειδική κατηγορία 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (EΕ) 2016/679. 
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– μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά)**,  

– άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση*, 

– συμμετέχοντες από αγροτικές περιοχές*. 

 

2) Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς:  

– αριθμός των δημόσιων διοικήσεων ή των δημόσιων υπηρεσιών που υποστηρίζονται 

σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,  

– αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και κοινωνικών 

επιχειρήσεων).  

 

3) Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες:   

  

– συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους*,  

– συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους*,  

– συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους*,  

– συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων, 

αμέσως μετά την αποχώρησή τους από την εργασία*.  

 

4) Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες:  

 

– συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*, 

– συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους*,  

Ως ελάχιστη απαίτηση, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό 

δείγμα συμμετεχόντων εντός κάθε ειδικού στόχου. Πρέπει να εξασφαλίζεται η εσωτερική 

εγκυρότητα του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο 

επίπεδο του ειδικού στόχου. 

 

 

 

 

 



 

EL 3  EL 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Κοινοί δείκτες για τη στήριξη από το ΕΚΤ+ με σκοπό την αντιμετώπιση της υλικής 

στέρησης  

 

 1) Δείκτες εκροών  

α) Συνολική χρηματική αξία των τροφίμων και αγαθών που διανέμονται. 

i) συνολική αξία της βοήθειας σε τρόφιμα 

iα) συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για παιδιά, 

iβ) συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για τους αστέγους, 

iγ) συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για άλλες ομάδες-στόχους. 
 

 ii)  συνολική αξία των αγαθών που διανέμονται 

iiα) συνολική χρηματική αξία των αγαθών για παιδιά, 

iiβ) συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τους αστέγους, 

iiγ) συνολική χρηματική αξία των αγαθών για άλλες ομάδες-στόχους. 
 

 

β) Συνολική ποσότητα βοήθειας σε τρόφιμα που διανέμονται (σε τόνους). 

Εκ των οποίων
2
: 

α)  ποσοστό τροφίμων, των οποίων μόνο η μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση 

καλύφθηκε από το πρόγραμμα (σε %), 

β)  β)  ποσοστό των προϊόντων τροφίμων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ+ επί του 

συνολικού όγκου των τροφίμων που διανέμονται σε δικαιούχους (σε %) 

3) Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων
3
 

Αριθμός των τελικών αποδεκτών βοήθειας σε τρόφιμα 

- Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών,  

- Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών, 

- Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 54 ετών,  

- Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία, 

- Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών, 

 

                                                 
2 Οι τιμές για τους εν λόγω δείκτες πρέπει να καθορίζονται βάσει της εμπεριστατωμένης εκτίμησης από 

τους δικαιούχους 
3 Ομοίως  
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- Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων 

(συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά),  

- Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση. 

 

Αριθμός των τελικών αποδεκτών υλικής βοήθειας  

- Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών, 

- Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών, 

- Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 54 ετών,  

- Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία, 

- Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,  

- Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων 

(συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά),  

- Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Δείκτες για το σκέλος Υγεία  

 

Επίπεδο της ολοκληρωμένης εργασίας στον τομέα της υγείας και της χρήσης των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος στις εθνικές πολιτικές υγείας 

1. Αριθμός των ασθενών που υποστηρίζονται από τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς 

2. Αριθμός των κοινών κλινικών αξιολογήσεων της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας 

3. Αριθμός των βέλτιστων πρακτικών που μεταφέρονται  

4. Βαθμός χρήσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην εθνική πολιτική για την 

υγεία, όπως μετράται μέσω ερωτηματολογίου «πριν και μετά» 

 


