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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
Το παρόν τεύχος συνοδεύει την υπ’ αρ. πρωτ. 810/16.09.2021 Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς και αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: ««Ψυχολόγου ή Σύμβουλο 
Ψυχικής Υγείας », για την υποστήριξη της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης, 
που προτίθεται να αναθέσει η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο “EMBRACIN” 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AMIF.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου και ο τρόπος πληρωμής 
περιγράφονται παρακάτω. 

Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές‐Παραδοτέα 

Ο ανάδοχος θα παράσχει τις  υπηρεσίες του στη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, για την υποστήριξη της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης, στο πλαίσιο της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ταμείου AMIF για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο EMBRACIN (Enhancing Migrants’ Bottom-up, Responsive and 
Citizen-led Integration in Europe) στην δράση AMIF-2018-AG-INTE-1, Αρ. Συμβάσεως 863700 
και κωδικούς CPV: 85121270-6 (παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας,  ψυχολογικές, 
ψυχοκοινωνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες). 

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες επικεντρώνονται στα εξής: 

1. Υποστήριξη των μελών της ομάδας μέσα από δημιουργικές διαδικασίες και την μεταξύ 
τους αλληλεπίδραση σε θέματα ψυχικής ενδυνάμωσης και ανθεκτικότητας, 
διερεύνησης και προστασίας του εαυτού, ανάπτυξης ατομικών και διαπροσωπικών 
δεξιοτήτων και προώθησης της  ομαλής κοινωνικής τους ένταξης 

2. Υποστήριξη της ομάδας Κοινωνικής Ανθεκτικότητας & Ένταξης της Εταιρίας σε θέματα 
ανίχνευσης ψυχολογικής υποστήριξης. 

3. Υποστήριξη της ομάδας σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης και άλλων 
δραστηριοτήτων με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής για την παραπάνω ομάδα-στόχο  

4. Υποστήριξη της ομάδας σε θέματα οργάνωσης των σεμιναρίων. 
5. Υποστήριξη της ομάδας σε θέματα σύνταξης αναφορών ως προς την πρόοδο του έργου. 

Ενδεικτικού Κύκλοι Σεμιναρίων: (2) 

Ενδεικτικός Κύκλος 1:  



• Διάγνωση αναγκών -Γνωριμία, πλαίσιο συναντήσεων και όροι λειτουργίας της 
ομάδας  

• Διαπροσωπικές Δεξιότητες Αυτοπαρουσίαση, διερεύνηση αναγκών, ανάδυση 
προβληματισμών 

• Αναγνώριση -Δυνατά σημεία Ομαδικότητα – πολιτισμικές συγκλίσεις και αποκλίσεις 
• Αυτό-παρουσίαση Ατομικές και διαπροσωπικές δεξιότητες – δυνατά σημεία 
• Ομαδικότητα Επένδυση στη δημιουργικότητα, ατομική και ομαδική 

Ενδεικτικός Κύκλος 2:  

• Προσωπικοί Στόχοι/Σχέδιο δράσης  
• Εμπόδια και δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων -  Διερεύνηση και αναγνώριση 

εσωτερικών και εξωτερικών ενισχύσεων  Διαχείριση άγχους και αντιμετώπιση των 
δυσκολιών – η ευαλωτότητα ως δύναμη – η ανάπτυξη μιας θετικής στάσης 

• Η σημασία της ψυχικής υγείας και οι σχετικές πρώτες βοήθειες   
 Κλείσιμο της ομάδας, ανατροφοδότησή και αποχαιρετισμός 

 Κατά την διάρκεια της σύμβασης: Εποπτεία (ομαδικές και μεμονωμένες 
συνεδρίες εάν κριθεί αναγκαία μέχρι 2 ανά μήνα/ανά ωφελούμενο) 

Στις υπηρεσίες του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η συνεργασία του στενή συνεργασία 
με την Συντονίστρια του έργου, στελέχους της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, Πάολα Σερεμέτη, στο πλαίσιο του έργου του τίτλου. 

Απαιτήσεις: ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω: 

Επιστημονική κατάρτιση- Προσόντα και δεξιότητες 

   1)  Δίπλωμα Ψυχολογίας η Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας ΑΕΙ ή Ιδιωτικό φορέα της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

      3)  Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  

4)  Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και δύσκολων καταστάσεων, 
ενδυνάμωση και διαχείριση ομάδων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανάπτυξη και 
παρακολούθηση συστημάτων αναφοράς 

5) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

6)  Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής 

Επαγγελματική εμπειρία & εξειδίκευση: 

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην ψυχολογική παρακολούθηση 
μεταναστών και προσφύγων ή/και στην υποστήριξη σε συναφείς τομείς των ευάλωτων 
ομάδων  

 
Διαδικασία:  

Διέπετε από τις διατάξεις του Ν.4412/16 περί της απευθείας ανάθεσης, όπως ισχύει και 
ιδιαίτερα το αρ. 118 του Ν4412/16 και περιγράφεται με κωδικό υπηρεσιών CPV: 85121270-
6 (παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας,  ψυχολογικές, ψυχοκοινωνικές ή συμβουλευτικές 
υπηρεσίες). 



Διάρκεια σύμβασης:  

Από την υπογραφή της, με πιθανή παράταση, άνευ επιπλέον οικονομικού αντικειμένου ή 
αμοιβής, μέχρι την μέχρι 30/09/2022, με πιθανή παράταση, μέχρι την ολοκλήρωση των 
παραδοτέων, χωρίς την καταβολή επιπλέον αμοιβής κατά την υποβολή τους στην αρμόδια 
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της ΜΑΘ ΑΕ AΟΤΑ και το πρόγραμμα Embracin (στην δράση AMIF της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ. 863700). 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σύμβασης: 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό 
των έντεκα  χιλιάδων διακόσια πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά (11,250.00 €) (μη 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ),  
(*Η ανωτέρω τιμή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ). 

Το τελικό ποσό της σύμβασης θα προκύψει από τη χαμηλότερη προσφορά του αναδόχου και 
θα συμπεριλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κρατήσεις. 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα ενεργήσει στη βάση της εξειδικευμένης γνώσης του αντικειμένου, με τα μέσα 
που διαθέτει ή όσα θα απαιτηθούν, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή κάλυψη του αντικειμένου 
των ζητούμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα παρέχονται στο πλαίσιο της επιστημονικής και 
ερευνητικής πρακτικής και δεοντολογίας. 

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ θα δίνει στον Ανάδοχο τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά 
με τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που οφείλει να τηρεί ο Ανάδοχος κατά τη 
διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του. 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να δημοσιοποιήσει ή να χρησιμοποιήσει γενικότερα κάθε υλικό 
σχετικό με το έργο, σε προβολή κάθε είδους, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, 
πλην του υλικού το οποίο ήδη βρίσκεται στην κατοχή του Αναδόχου, το οποίο προτίθεται ο 
ανάδοχος να προσφέρει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του ανατίθεται και το οποίο 
θα πρέπει να δηλώσει κατά την αρχή της Σύμβασης του στην ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ ότι είναι κάτοχος 
και έχει το δικαίωμα χρήσης, προβολής και δημόσιας ανακοίνωσης γενικότερα. 

Η Σύμβαση θα διέπετε από τις διατάξεις περί κανονισμού προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενεργεί υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και 
των αρμόδιων στελεχών της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης, με σκοπό την 
ορθή με βάση την σχετική Νομοθεσία υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, καθώς και 
την έγκαιρη απόδοση των παραδοτέων της. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για κάθε εργασία και 
αντικείμενο, που αναλαμβάνει να εκτελέσει στο πλαίσιο της εν λόγω Σύμβασης, για 
λογαριασμό της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ. 

Κάθε παραδοτέο και κάθε αντικείμενο που υλοποιείται στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης 
από τον Ανάδοχο, ανήκει αποκλειστικά στη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και καμία αξίωση δεν θα εγείρει 
ο Ανάδοχος έναντι της (πέραν της αμοιβής του), για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα. 

Η παρούσα συμφωνία σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαθιστά ή υποκρύπτει σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. 

Αποκλείεται η από τον δεύτερο συμβαλλόμενο εκχώρηση προς οποιονδήποτε τρίτο των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 



Τροποποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί δύναται να λάβει χώρα μόνο με νεότερη 
γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής, υπερημερίας ή πλημμελούς εκπληρώσεως των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ έχει αφενός μεν τα γενικά 
δικαιώματα των διατάξεων 382 επ. Α.Κ., καθώς και τα δικαιώματα των ειδικών διατάξεων 
των άρθρων 681 επ. Α.Κ. [διατηρώντας ιδίως τα κάτωθι δικαιώματα: 

α) Σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής του συμβούλου να αποπερατώσει το 
συμβουλευτικό έργο ή στην περίπτωση δημιουργίας έργου διαφορετικού του 
συμφωνηθέντος, θα ευθύνεται ο ανάδοχος για μη εκπλήρωση σύμφωνα με τα άρθρα 382 
επ. ΑΚ., 

β) Σε περίπτωση υπερημερίας του συμβούλου, ήτοι σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης 
του συμβούλου να υποβάλει τα παραδοτέα της σύμβασης στο συμφωνηθέντα χρόνο, η ΜΑΘ 
ΑΕ ΑΟΤΑ θα έχει τα γενικά δικαιώματα της 382 επ., δικαιούμενη ταυτοχρόνως κατ’ άρθρο 
686 ΑΚ να προβεί σε υπαναχώρηση από την σύμβαση χωρίς να αναμένει το χρόνο 
παραδόσεως του συμβουλευτικού έργου, εάν ο σύμβουλος δεν κάνει εγκαίρως έναρξη της 
εκτελέσεως του ή επιβραδύνει την εκτέλεση του. 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε τέσσερις (4) δόσεις με την 
ολοκλήρωση του έργου και όλων των παραδοτέων, όπως αναλύεται παρακάτω : 

1η Δόση: Προκαταβολή κατά την υπογραφή της σύμβασής :  20% της συνολικής αμοιβής. 

2η Δόση: Μετά την ορθή παραλαβή αναφοράς προόδου στο παραδοτέο 1 ότι έχει 
ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων στον 6ο μήνα: 30% της συνολικής αμοιβής. 

3η Δόση: Μετά την ορθή παραλαβή αναφοράς προόδου στο παραδοτέο 2 στον 11ο μήνα: 
30% της συνολικής αμοιβής. 

4η Δόση: (Τελικό Παραδοτέο): Μετά το πέρας των εργασιών του αντικειμένου της Σύμβασης 
και την παράδοση όλων των παραδοτέων  (10 σεμιναρίων) μαζί με τις αναφορές πρόοδού 
προς την Συντονίστρια του Έργου, και με την προϋπόθεση πληρωμής του σχετικού 
αντικειμένου της Συμφωνίας Συνεργασίας από τον χρηματοδότη Ευρωπαϊκή Ένωση: 20% της 
συνολικής αμοιβής. 

Το παραδοτέο θα παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, σύμφωνα με τον ΚΕΥ της Εταιρίας. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής της ανωτέρω 
Επιτροπής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο, με βάση των όρων 
του παρόντος. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη, εισφορές που 
αφορούν τα εκδοθέντα παραστατικά. 

 

Η συντάξασα 
Πάολα Σερεμέτη 

 
 

Στέλεχος της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξη της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 


