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Διαδικασία Δ19: Κατάρτιση και Υποβολή Εκθέσεων Προόδου του άρθρου 27 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2021/241
1. Σκοπός
Σκοπός της διαδικασίας είναι η έγκαιρη αποστολή πληροφοριών: α) για την πρόοδο επίτευξής των
ορόσημων/στόχων/βημάτων παρακολούθησης τα οποία περιλαμβάνονται στην εκάστοτε αναφορά
προόδου, β) για την τροφοδότηση των κοινών δεικτών με στοιχεία από όσες Δράσεις/Έργα έχουν
δημιουργήσει μετρήσιμα αποτελέσματα.
2. Πεδίο εφαρμογής
Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα Έργα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
και περιλαμβάνει την συλλογή και αποστολή των απαραίτητων στοιχείων ως προς την πρόοδο επίτευξης
των Οροσήμων, Στόχων και βημάτων παρακολούθησης και ως προς την επικαιροποίηση των Κοινών
Δεικτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
3. Περιγραφή Διαδικασίας
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού 2021/241, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο
κράτος μέλος υποβάλλει δύο φορές ετησίως έκθεση προόδου ως προς την υλοποίηση του εθνικού
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων και
των Κοινών Δεικτών.
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2106 της Επιτροπής
για την συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, η υποβολή εκθέσεων/αναφορών από την ΕΥΣΤΑ
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιείται κάθε χρόνο ως εξής:
α) για την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των οικείων σχεδίων ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας , κατά κανόνα, έως τα μέσα Απριλίου και τις αρχές Οκτωβρίου και το αργότερο έως τις
30 Απριλίου και τις 15 Οκτωβρίου, αντίστοιχα και
β) για την επικαιροποίηση των κοινών δεικτών έως τις 28 Φεβρουαρίου και έως την 31η Αυγούστου.
3.1 Συλλογή στοιχείων για την πρόοδο οροσήμων, στόχων και των βημάτων παρακολούθησης του
εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και υποβολή εκθέσεων/αναφορών
Η ΕΥΣΤΑ ενημερώνεται για την πρόοδο επίτευξης των ορόσημων, στόχων και των βημάτων
παρακολούθησης που περιγράφονται στη Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων, μέσω του σχετικού
συνολικού εγγράφου τεκμηρίωσης (cover note) που υποβάλλει το αρμόδιο Υπουργείο Ευθύνης και
ειδικότερα ως εξής:
Ο Φορέας Υλοποίησης, μέσω της συμπλήρωσης, σε επίπεδο έργου (κωδικός MIS), σχετικού Δελτίου
Προόδου Οροσήμων, Στόχων και Ενδιάμεσων Βημάτων (Έντυπο Δ19_Ε1), μεριμνά για την έγκαιρη
ενημέρωση του ΟΠΣ ΤΑ, ως προς την κατάσταση προόδου των έργων αρμοδιότητας του, που
συμβάλλουν στην επίτευξη των ορόσημων, στόχων και των βημάτων παρακολούθησης, η οποία
συνοδεύεται από κατάλληλη αιτιολόγηση/τεκμηρίωση.
Ειδικότερα, ενημερώνει μέσω των εν λόγω Δελτίων των έργων για τα ορόσημα και στόχους για τα οποία
έχει παρέλθει η ημερομηνία εκπλήρωσης τους τον μήνα που γίνεται η αναφορά, καθώς και για εκείνα
που έχουν προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης εντός των επόμενων 12 μηνών (π.χ. στην αναφορά
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Απριλίου έτους Ν δηλώνονται όσα προβλέπονταν να ολοκληρωθούν μέχρι 31.3.έτους Ν, καθώς και
εκείνα που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι 31.3.έτους Ν+1).
Επιπλέον, ενημερώνει μέσω των εν λόγω Δελτίων για τα βήματα παρακολούθησης για τα οποία έχει
παρέλθει η ημερομηνία εκπλήρωσης τους τον μήνα που γίνεται η αναφορά, καθώς και για εκείνα που
έχουν ημερομηνία εκπλήρωσης μέχρι 6 μήνες στο μέλλον (π.χ. στην αναφορά Απριλίου έτους Ν
δηλώνονται όσα προβλέπονταν να ολοκληρωθούν μέχρι 31.3.έτους Ν, καθώς και εκείνα που αναμένεται
να ολοκληρωθούν μέχρι 30.9.έτους Ν).
Το αργότερο μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου και το τρίτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους,
ο ΦΥ ενημερώνει το ΟΠΣ ΤΑ για την κατάσταση προόδου (progress status) κάθε
οροσήμου/στόχου/βήματος παρακολούθησης ως εξής:
✓ Για όσα έχει παρέλθει η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής τους, η «κατάσταση προόδου»
δύναται να θεωρηθεί «completed» ή «not completed»
✓ Για όσα αναμένεται να ολοκληρωθούν στο προσεχές μέλλον (+12Μ για τα ορόσημα/στόχους και
+6Μ για τα βήματα παρακολούθησης), η «κατάσταση προόδου» δύναται να θεωρηθεί «on track»,
«delayed» ή «completed».
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η παροχή και σχετική ανάρτηση στο ΟΠΣ ΤΑ, εκ μέρους του ΦΥ , α)
της κατάστασης προόδου (progress status), β) σύντομης αιτιολόγησης (justification) της κατάστασης
προόδου και γ) ενημέρωσης της τρέχουσας κατάστασης (current situation) με επιγραμματικό
χαρακτηρισμό αυτής (π.χ. η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ).
Ακολούθως, το Υπουργείο Ευθύνης διασφαλίζει την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών που
έχουν καταχωρηθεί από το ΦΥ στο ΟΠΣ ΤΑ, σε επίπεδο έργου (κωδικός MIS), και αποτυπώνονται στο
Δελτίο Προόδου Οροσήμων, Στόχων και Ενδιάμεσων Βημάτων (Έντυπο Δ19_Ε1) και υποβάλλει αυτό στην
ΕΥΣΤΑ. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Υπουργείο Ευθύνης αξιολογώντας και συνεκτιμώντας τις
δοθείσες πληροφορίες των ανωτέρω Δελτίων ανά έργο, συντάσσει συνολικό έγγραφο τεκμηρίωσης
(cover note), σε επίπεδο οροσήμου/στόχου/βήματος παρακολούθησης, το οποίο περιλαμβάνει το
συνολικό: progress status, justification και current situation και το υποβάλλει στην ΕΥΣΤΑ μέσω ΟΠΣ ΤΑ.
Η Δ/νση Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων/ΕΥΣΤΑ επιβεβαιώνει από πλευράς της την επάρκεια
των υποβληθέντων από τα αρμόδια Υπουργεία σε επίπεδο προόδου οροσήμου/στόχου και βήματος
παρακολούθησης.
Η Δ/νση Αναφορών & Δημοσιότητας/ΕΥΣΤΑ επιβεβαιώνει ότι έχουν υποβληθεί στο ΟΠΣ ΤΑ οι
πληροφορίες για το σύνολο των οροσήμων/στόχων/βημάτων παρακολούθησης που περιλαμβάνονται
στην σχετική περίοδο αναφοράς και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή τους στο πληροφοριακό σύστημα
της Επιτροπής (FENIX).
Σημειώνεται ότι η πρώτη αναφορά για την πρόοδο επίτευξης των ορόσημων, στόχων και των βημάτων
παρακολούθησης κάλυπτε την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

3.2 Συλλογή στοιχείων για τους Κοινούς Δείκτες (ΚΔ) και υποβολή εκθέσεων/αναφορών για την
επικαιροποίηση αυτών
Η ΕΥΣΤΑ αντλεί στοιχεία για την επικαιροποίηση των κοινών δεικτών ως εξής:
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Οι Φορείς Υλοποίησης καταχωρούν στο ΟΠΣ ΤΑ, κάθε εξάμηνο, μέσω της συμπλήρωσης σχετικού
Δελτίου Προόδου Κοινών Δεικτών (Έντυπο Δ19_Ε2), στοιχεία ως προς τις επιτευχθείσες τιμές των ΚΔ με
περίοδο αναφοράς από 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου και από 1η Ιουλίου έως και την 31η
Δεκεμβρίου, εκάστου έτους. Η αναφορά ΚΔ υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ΕΥΣΤΑ
εντός του διμήνου που ακολουθεί τη λήξη του σχετικού εξαμήνου. Παραδείγματος χάριν τον Αύγουστο
του έτους Ν υποβάλλεται αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτευχθήκαν από τον Ιανουάριο
έως τον Ιούνιο του έτους Ν και αντίστοιχα τον Φεβρουάριο του έτους Ν+1 για τα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του έτους Ν. Συνεπώς οι ΦΥ οφείλουν, το αργότερο
εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουλίου και του Ιανουαρίου κάθε έτους, να καταχωρούν στο ΟΠΣ ΤΑ τις
τιμές των Κοινών Δεικτών για κάθε περίοδο αναφοράς και να παρέχουν σχετική τεκμηρίωση για την
επίτευξη τους.
Σχετικά ισχύουν οι εξής τέσσερις περιπτώσεις :
1. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα τα απολογιστικά δεδομένα των δράσεων που τροφοδοτούν τους Κοινούς
Δείκτες, ο ΦΥ τα καταχωρεί στο ΟΠΣ.
2. Εάν η δράση έχει ξεκινήσει να παράγει αποτελέσματα αλλά δεν είναι διαθέσιμα τα απολογιστικά
δεδομένα, ο Φορέας δύναται να δηλώσει εκτίμηση της τιμής του δείκτη, συνοδευόμενη από επαρκή
τεκμηρίωση της μεθοδολογίας προσδιορισμού αυτής. Στην επόμενη περίοδο αναφοράς ή κατά
περίπτωση όταν η πληροφορία είναι διαθέσιμη, ο ΦΥ επικαιροποιεί τις εν λόγω τιμές με τα
απολογιστικά δεδομένα.
3. Εάν τα δεδομένα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα και o Φορέας δεν μπορεί να κάνει εκτίμηση, αλλά
γνωρίζει ότι θα υπάρχουν σε επόμενη χρονική περίοδο μπορεί να καταχωρήσει την τιμή «no data».
4. Τέλος, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα προς αναφορά ο ΦΥ καταχωρεί την τιμή «μηδέν
(0)» (π.χ. εφόσον οι δράσεις που συμβάλλουν στον κοινό δείκτη θα ξεκινήσουν αργότερα σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης).
Σε κάθε περίπτωση, οι ΦΥ δύνανται να ανατρέχουν προς διευκόλυνση του σχετικού έργου τους στις
εξειδικευμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής με τίτλο: «Guidance on the common indicators
of the Recovery and Resilience Facility - Statistical guidance for Member States», οι οποίες είναι
αναρτημένες στην ενότητα Χρήσιμα Έγγραφα στον διαδικτυακό τόπο www.greece20.gov.gr
Ακολούθως, το Υπουργείο Ευθύνης διασφαλίζει την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών που
έχουν καταχωρηθεί από το ΦΥ στο ΟΠΣ ΤΑ σε επίπεδο έργου και αποτυπώνονται στο Δελτίο Προόδου
Κοινών Δεικτών (Έντυπο Δ19_Ε2) και υποβάλλει αυτό στην ΕΥΣΤΑ. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
το Υπουργείο Ευθύνης αξιολογώντας και συνεκτιμώντας τις δοθείσες πληροφορίες των ανωτέρω
Δελτίων ανά έργο, συντάσσει συνολικό έγγραφο τεκμηρίωσης σε επίπεδο Δράσης (measure) και το
υποβάλλει στην ΕΥΣΤΑ μέσω ΟΠΣ ΤΑ.
Η Δ/νση Αναφορών & Δημοσιότητας της ΕΥΣΤΑ συλλέγει τα στοιχεία που δήλωσαν τα αρμόδια
Υπουργεία και οι ΦΥ και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή τους στο πληροφοριακό σύστημα της
Επιτροπής (FENIX).
Σημειώνεται ότι η πρώτη αναφορά επικαιροποίησης των ΚΔ κάλυψε την περίοδο από 1 η Φεβρουαρίου
2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.
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4. Σχετικά Έντυπα
Κωδικός

Περιγραφή

Δ19_Ε1

Δελτίου Προόδου Οροσήμων, Στόχων και Ενδιάμεσων Βημάτων

Δ19_Ε2

Δελτίο Προόδου Κοινών Δεικτών
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