
 

     

  

                                                        

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κατηγορίες Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Παραρτήµατος της αριθ. 

23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

 Α.1 Εξοπλισµός Γραφείων 

Η κατηγορία ενέργειας «Εξοπλισµός Γραφείων» αναφέρεται στην προµήθεια 
γραφείων, καθισµάτων, βιβλιοθηκών και άλλων επίπλων απαραίτητων για τη 
λειτουργία και τη συντήρηση των γραφείων της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε 

Α.2 Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισµός 

Η κατηγορία ενέργειας «Η/Υ & Περιφερειακά κλπ» αναφέρεται σε: α)  
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και περιφερειακά, β) τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, 
όπως τηλεφωνικό κέντρο, ασύρµατο δίκτυο, κεραίες, µικροφωνική εγκατάσταση 
και εξοπλισµός τηλεδιάσκεψης, γ) µηχανές γραφείου, φωτοαντιγραφικά 
µηχανήµατα, εκτυπωτές, µηχανήµατα τηλεµοιοτυπίας, δ) φορητές µηχανές 
εξοπλισµού γραφείου και ε) λοιπό εξοπλισµό που απαιτείται για την εύρυθµη και 
αποτελεσµατική λειτουργία των γραφείων της εταιρείας.  

Α.3 Λογισµικό 

Η κατηγορία ενέργειας «Λογισµικό» αναφέρεται σε λογισµικά που χρειάζεται να 
αναπτυχθούν σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε προγράµµατος. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε λογιστικά συστήµατα παρακολούθησης δαπανών, διαχείρισης 
βάσεων δεδοµένων και ιστοσελίδων, ηλεκτρονικά πρωτόκολλα κ.α.  

Α.4 Εγχειρίδια, βιβλία και λοιπά έντυπα  

Η κατηγορία ενέργειας «Εγχειρίδια, βιβλία και λοιπά έντυπα» αφορά στην 
προµήθεια εξειδικευµένων βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων, σε συνδροµές 
σε εφηµερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικό τύπο, ιστοσελίδες κ.α  

 

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Β.1 Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισµού και 
λογισµικού  

Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, 
υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισµού και λογισµικού που χρησιµοποιούνται για 
την υλοποίηση των σχετικών προγραµµάτων. Ενδεικτικές δράσεις: ανάπτυξη και 
συντήρηση βάσεων δεδοµένων, ανάπτυξη, συντήρηση και επέκταση τοπικών 
πληροφοριακών συστηµάτων, ανάπτυξη και υποστήριξη ιστοσελίδων, επισκευές, 
εγκατάσταση, αναβάθµιση και συντήρηση H/Υ, περιφερειακών, 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και συστηµάτων, µηχανών γραφείου κλπ 
∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων δυνητικών συνεργατών για την προµήθεια 
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών   



 

     

  

      Β.2 Εκπόνηση µελετών  

Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην εκπόνηση µελετών, 
εµπειρογνωµοσυνών και ερευνών για την υποστήριξη της υλοποίησης 
συγκεκριµένων προγραµµάτων. Ενδεικτική θεµατολογία: µελέτες ανάλυσης 
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης συγκεκριµένων περιοχών, τοπικά σχέδια 
ανάπτυξης, έρευνες ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας, βιωσιµότητας και δικτύωσης 
επιχειρήσεων, marketing και business plans επιχειρήσεων και δικτύων 
επιχειρήσεων, µελέτες ανάπτυξης συµβατικών και εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού, µελέτες προώθησης και διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας της 
περιοχής, έρευνες για τη διάγνωση δυσκολιών που αντιµετωπίζουν ειδικές 
κοινωνικές οµάδες, µελέτες για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας, µελέτες για την ανάπτυξη δράσεων που 
σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.  

 

Β.3 Υπηρεσίες συµβούλων  

Η κατηγορία ενέργειας «Υπηρεσίες Συµβούλων» αφορά στην παροχή υπηρεσιών 
από εξειδικευµένους συµβούλους σχετικά µε την τεχνική, επιστηµονική και 
διοικητική υποστήριξη συγκεκριµένων προγραµµάτων. Πιο συγκεκριµένα οι 
υπηρεσίες µπορούν να σχετίζονται µε το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη 
διοικητική οργάνωση των προγραµµάτων, την οικονοµική/λογιστική διαχείριση και 
τη νοµική υποστήριξή τους, τη διάχυση των αποτελεσµάτων τους κ.α.  

 

Β.4 Υπηρεσίες δηµοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης  

Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην παροχή υπηρεσιών για δράσεις 
δηµοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης και προώθησης συγκεκριµένων 
προγραµµάτων. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες δύναται να αφορούν στην οργάνωση 
εκδηλώσεων όπως συνέδρια, ηµερίδες, οµάδες εργασίας, στη δηµιουργία και 
αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού δηµοσιότητας και 
πληροφόρησης κ.α.  

 

Β.5 Υπηρεσίες αξιολόγησης  

Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη 
διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων καθώς και για την τεχνική στήριξη 
εσωτερικών αξιολογήσεων για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας αλλά και 
της διαδικασίας υλοποίησης των προγραµµάτων.  

 

Β.6 Υπηρεσίες επιµόρφωσης, κατάρτισης  

Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την 
πραγµατοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, ολιγόωρων 
προγραµµάτων κατάρτισης που συνδέονται µε τα παραδοτέα και την υλοποίηση 
συγκεκριµένων δράσεων των προγραµµάτων. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων 
δυνητικών συνεργατών για την προµήθεια αγαθών και την παροχή 
υπηρεσιών 3  



 

     

  

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  

Γ.1 Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων  

Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά σε προµήθειες ή/και υπηρεσίες που 
συνδέονται µε την οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, 
συσκέψεων, βραχυχρόνιες µισθώσεις αιθουσών, υπηρεσίες τροφοδοσίας, 
γευµάτων, υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης, εκδόσεων, µεταφράσεις, διερµηνεία, 
µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση πρακτικών, οπτικοακουστικός εξοπλισµός 
και υπηρεσίες υποστήριξης, µεταφορά συµµετεχόντων µε µισθωµένο µεταφορικό 
µέσο κάθε είδους κλπ.  

Γ.2 Μίσθωση εξοπλισµού και Μεταφορικών Μέσων  

Ενδεικτικά αναφέρονται: Μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισµού και εξοπλισµού 
για διερµηνεία, µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση πρακτικών και υπηρεσίες 
υποστήριξης, µίσθωση µεταφορικών µέσων, µεταφορές κ.λ.π.  

Γ.3 Γενικές λειτουργικές ανάγκες  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες προµηθειών και υπηρεσιών:  
Προµήθεια αναλωσίµων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, 
αναλώσιµων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, µηχανηµάτων 
τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών, µηχανών βιβλιοδεσίας, φωτοαντιγραφικό 
χαρτί κ.α  
Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης  
Προµήθεια υλικών καθαριότητας και αναλώσιµων υλικών φιλοξενίας  
Υπηρεσίες ταχυµεταφορών  
Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης, εκτυπώσεων-εκδόσεων  
Υπηρεσίες µεταφράσεων, διερµηνείας  
Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων γραφείων  
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων  
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας κα τεχνικού ασφαλείας  
Γ.4 Μετακινήσεις, ∆ιαµονή και Φιλοξενία  

Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά σε υπηρεσίες ή και προµήθειες που 
συνδέονται µε τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των στελεχών που 
απασχολούνται στην υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων καθώς και 
άλλων εµπλεκόµενων στην υλοποίηση δράσεων προγραµµάτων όπως 
προσκεκληµένοι σε ηµερίδες/συνέδρια, διερµηνείς/µεταφραστές, ωφελούµενοι 
δράσεων κ.α. Πρόκειται για υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων 
σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και υπηρεσίες ή/και προµήθειες που συνδέονται µε 
έξοδα φιλοξενίας και δηµοσίων σχέσεων ή εθιµοτυπίας. ∆ηµιουργία βάσης 
δεδοµένων δυνητικών συνεργατών για την προµήθεια αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών 4  



 

     

  

Γ.5 Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Προσωπικού  
Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά σε υπηρεσίες ή και προµήθειες που 
συνδέονται µε την εκπαίδευση του προσωπικού της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος 
Α.Ε, που απασχολείται στην υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων, 
προκειµένου να αποκτήσουν απαιτούµενες εξειδικευµένες γνώσεις, µέσω της 
συµµετοχής τους σε συνέδρια και/ή σεµινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
καθώς και µέσω άλλων επιµορφωτικών δραστηριοτήτων. 

 

Γ.6 ∆ηµοσιεύσεις – ανακοινώσεις  

Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά σε υπηρεσίες δηµοσίευσης 

προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισµών ή διακηρύξεων, ανακοινώσεων στον 

Τύπο 

 

∆. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆.1 Αµοιβή οµάδων εργασίας της Επιτροπών 

Περιλαµβάνονται οι αµοιβές των οµάδων εργασίας ή και των επιτροπών που 

συγκροτούνται µε βάση τις κείµενες διατάξεις 

 

∆.2 Αµοιβή Οµάδων Ελέγχου 

Περιλαµβάνονται οι αµοιβές των οµάδων ελέγχου που προβλέπονται και 

συγκροτούνται µε βάση τις κείµενες διατάξεις. 


