ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατηγορίες Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της µε αριθ. Δ13/οικ/20609/470 ΦΕΚ1935/Β/29.5.2019 Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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 υλικών καθαριότητας και αναλώσιµων υλικών φιλοξενίας
Υπηρεσίες ταχυµεταφορών, courier
Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης, εκτυπώσεων - εκδόσεων
Υπηρεσίες µεταφράσεων, διερµηνείας
Β. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην παροχή υπηρεσιών για δράσεις
δηµοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης και προώθησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος του ΤΕΒΑ. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες δύναται να αφορούν στην
οργάνωση εκδηλώσεων όπως συνέδρια, ηµερίδες, οµάδες εργασίας, στη δηµιουργία
και αναπαραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού και άλλου υλικού δηµοσιότητας και
πληροφόρησης, προβολής στον τύπο και σε ΜΜΕ.
Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ
Αυτή η κατηγορία ενέργειας αναφέρεται ενδεικτικά σε: α) Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές και περιφερειακά, β) τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, γ)
φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, εκτυπωτές, µηχανήµατα τηλεµοιοτυπίας, δ) λοιπό
φορητό εξοπλισµό που απαιτείται για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία
του έργου, ε) γραφική ύλη υποστήριξης του έργου, αναλώσιµα γραφείου, toner, κ.α.
Επίσης αναφέρεται σε λογισµικά που χρειάζεται να αναπτυχθούν σύµφωνα µε τις
ανάγκες του προγράµµατος. Ενδεικτικά αναφέρουµε λογιστικά συστήµατα
παρακολούθησης δαπανών, λογισµικό αποθήκης, διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και
ιστοσελίδων, ηλεκτρονικά πρωτόκολλα κ.α.
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Δ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ,
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην εκπόνηση µελετών,
εµπειρογνωµοσυνών και ερευνών για την υποστήριξη της υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΤΕΒΑ.
Ενδεικτικά η κατηγορία ενέργειας «Υπηρεσίες Συµβούλων» αφορά στην παροχή
υπηρεσιών από συµβούλους σχετικά µε την τεχνική, επιστηµονική και διοικητική
υποστήριξη του συγκεκριµένου προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα οι υπηρεσίες
µπορούν να σχετίζονται µε το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη διοικητική
υποστήριξη του προγράµµατος, την οικονοµική/λογιστική διαχείριση και την
οικονοµική/λογιστική υποστήριξή του, τη νοµική υποστήριξή του, τη διάχυση των
αποτελεσµάτων του κ.α.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ/ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ
Η συγκεκριµένη κατηγορία ενέργειας αφορά:
α) 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 ή άλλες αξιολογήσεις
που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
β) σε υπηρεσίες ή και προµήθειες που συνδέονται µε την εκπαίδευση του
προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ή και της Εθνικής
Αρχής Συντονισµού, που απασχολείται στην υλοποίηση του συγκεκριµένου
προγράµµατος, προκειµένου να αποκτήσουν απαιτούµενες εξειδικευµένες γνώσεις,
µέσω της συµµετοχής τους σε συνέδρια, σεµινάρια ή και συναντήσεις εργασίας στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και µέσω άλλων επιµορφωτικών δραστηριοτήτων.
γ) στην παροχή υπηρεσιών για την πραγµατοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων,
σεµιναρίων, ολιγόωρων προγραµµάτων κατάρτισης, την υλοποίηση και
συγκεκριµένων δράσεων των Δικαιούχων και Εταίρων των Κοινωνικών
Συµπράξεων.
ΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η συγκεκριµένη κατηγορία µπορεί να αφορά:
α) στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισµού και
λογισµικού που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση του προγράµµατος.
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,
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περιφερειακών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και συστηµάτων, µηχανών γραφείου
κλπ
β) σε υπηρεσίες που συνδέονται µε τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των
στελεχών που απασχολούνται στην υλοποίηση συγκεκριµένου προγράµµατος καθώς
και άλλων εµπλεκόµενων στην υλοποίηση δράσεων του προγράµµατος όπως
προσκεκληµένοι σε ηµερίδες/συνέδρια, διερµηνείς/µεταφραστές, ωφελούµενοι
δράσεων κ.α. Ενδεικτικά αφορά σε 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.
γ) σε υπηρεσίες που συνδέονται µε µίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισµού και
εξοπλισµού για διερµηνεία, µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση πρακτικών και
υπηρεσίες υποστήριξης, µίσθωση µεταφορικών µέσων, µεταφορές κ.λ.π.
δ) Αφορά ακόµη σε υπηρεσίες που συνδέονται µε την οργάνωση εκδηλώσεων,
συνεδριάσεων, συσκέψεων, συναντήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται: υπηρεσίες
διοργάνωσης εκδηλώσεων και κατασκευών υποστήριξής τους, συνεδριάσεων,
συσκέψεων, βραχυχρόνιες µισθώσεις αιθουσών, υπηρεσίες επισίτισης, υπηρεσίες
φωτοαντιγράφησης, εκδόσεων, µεταφράσεις, διερµηνεία, µαγνητοφώνηση,
αποµαγνητοφώνηση, οπτικοακουστικός εξοπλισµός και υπηρεσίες υποστήριξής
τους, µεταφορά συµµετεχόντων µε µισθωµένο µεταφορικό µέσο κάθε είδους κλπ.
Ζ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Η ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αφορά στις αµοιβές των οµάδων εργασίας ή και των επιτροπών, αλλά και των
οµάδων ελέγχου που προβλέπονται και συγκροτούνται µε βάση τις κείµενες
διατάξεις

Η. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Αφορά σε αµοιβές συµβούλων για την παροχή υπηρεσιών σχετικά µε την τεχνική,
διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη του έργου.
Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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