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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Αθήνα, 8-6-2012 
Αρ. Πρωτ: 2.13859/4.2008 

 
 

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη  
και την Κοινωνική Οικονομία 
Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564 Αθήνα 
Πληροφορίες : Αθηνά Αθανασοπούλου,  

Μαρία Ανδρέου 
Τηλέφωνο : 210-5271302, 5271311 
Fax : 210-5271322 
Email : aathanasopoulou@mou.gr 

andreou@mou.gr 
   

Προς: Α.Σ.  "ΗΡΑΚΛΕΙΑ”  
Δ. Στάμου 8, 20003 Αγ. Θεόδωροι 
Κορινθίας 
 
Υπόψη: κας Χρόνη Σταυρούλας 
Τηλ. 2741060035 
Fax 2741060035 
E-mail: epekor@sch.gr 
  

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Διαχείριση οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή 

λιπάσματος κομπόστ στην Κορινθία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007-2013 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η Γενική  Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 

2. Τη με αριθμ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 1.7723/οικ.4376 (ΦΕΚ 1403/Β’/16-6-2011) κοινή υπουργική 

απόφαση «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ.  

180691/7.2.2001/Γ΄ΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β΄/14-2-2001) κοινής υπουργικής απόφασης  

«Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας “EQUAL”», στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 
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5. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και λοιπές διατάξεις και ιδίως τα άρθρα 15 με το οποίο η «Ειδική Υπηρεσία για την 

Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία 

για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία» και το άρθρο 18 με το οποίο 

ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,  

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 64698/5811/19-9-2008 Υ.Α. «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης 

για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” στην 

Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση 

Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”» (ΦΕΚ 

2059/Β/6-10-2008),όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ.9.13531/οικ.6.1870/27-07-09 

(ΦΕΚ1574/Β/31-07-09) και 0.21618/ΟΙΚ.6.3986/30-11-2010 (ΦΕΚ1923/Β/13-12-2010) 

όμοιες αποφάσεις, 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 80028/27-3-2002 (ΦΕΚ 377/Β/27-3-2002) «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εξουσίας 

υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, και στους 

Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 5898/28/24-3-2010 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης Διοικητικών 

πράξεων και εγγράφων στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων», 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 15980/Δ1.5 161/1-9-2011 (ΦΕΚ 295/1-9-2011) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί «ορισμού της 

Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων», 

10. Την από 29/11/2011 απόφαση (Αρ. 19) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΑΔΑ: 457ΦΛ-ΚΧΑ), με την οποία εγκρίθηκαν 

τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης 

για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 

κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007-2013», 

11. Τη με αριθμ. Ref. Ares (2011)1221459 – 16/11/2011 (DG EMPL F.3/JS/ad Ares(2011)) 

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Προγραμματική περίοδος ΕΚΤ 2007-2013 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού" αριθ. 2007GR05UPO001. 

CCI. Εφαρμογή του άρθρου 11 (3) (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 σχετικά με 

τη δυνατότητα κατ' αποκοπή δήλωσης εμμέσων δαπανών σε δράσεις επιχορηγήσεων»,  

με την οποία εγκρίνεται η πρόταση που υποβλήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής 

Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σε συνεργασία 

με την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία  του 

οικείου Υπουργείου, για την εφαρμογή ποσοστών για κατ' αποκοπή δήλωση έμμεσων 
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δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που θα υλοποιηθούν μέσω αναπτυξιακών 

συμπράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες 

ομάδες»,  

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 ανοιχτή πρόσκληση της Γενικής 

Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων πόρων, για υποβολή προτάσεων  στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του θεματικού άξονα 

προτεραιότητας 4 «πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 

κοινωνία ίσων ευκαιριών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 

2.4407/οικ.4.180/01/03/2012 όμοιά της, 

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 2.5605/4.482 /12-3-2012 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του 

Δικαιούχου Α.Σ. "ΗΡΑΚΛΕΙΑ" προς την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την 

Κοινωνική Οικονομία για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού», 

14. Το με αριθμ. πρωτ. 2.12012/οικ.4.1591/14-5-2012 έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής 

επάρκειας της Α.Σ. "ΗΡΑΚΛΕΙΑ",  

15. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 

θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας 

των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Εγκεκριμένο Πίνακα 

Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – 

ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 

16. Τη με αριθμ. πρωτ. 2.11650/6.2773/10-5-2012 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» σχετικά με τη διαδικασία 

σύμφωνης γνώμης για την απόφαση ένταξης πράξης, 

17. Το Σύμφωνο Αποδοχής όρων της εν λόγω πράξης. 

 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «Διαχείριση οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή 

λιπάσματος κομπόστ στην Κορινθία», στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης 

ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Δράση 3 

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
375761 

2.Κωδικός πράξης 2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε0348 
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ΠΔΕ 

 

2.2.Κωδικός 
πράξης ΣΑ: 

2012ΣΕ03480411 

3.Δικαιούχος: Α.Σ. "ΗΡΑΚΛΕΙΑ" 

4.Κωδικός Δικαιούχου: 3050320 

5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η 
αντιμετώπιση της ανεργίας και της 
υποαπασχόλησης των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών 
επιχειρήσεων με τη συμμετοχή ατόμων από 
διαφορετικές κατηγορίες ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού, επιχειρήσεων, ΜΚΟ και φορέων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα Διαχείριση 
οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή 
λιπάσματος κομπόστ στην Περιφερειακή ενότητα 
Κορινθίας. 

6.Παραδοτέα πράξης 

1. Μελέτη τοπικής αγοράς εργασίας 
(επισυνάπτεται στον φάκελο). 
2. Πρακτικά συνεδριάσεων, μνημόνια 
συνεργασίας των συμμετεχόντων από τις 
συναντήσεις, πορίσματα από τα workshops της 
Ηράκλειας ΑΣ και των λοιπών τοπικών φορέων. 
Πρακτικά συνεδριάσεων, μνημόνια συνεργασίας 
των συμμετεχόντων από τις συναντήσεις, 
πορίσματα από τα workshops μεταξύ της 
Ηράκλειας ΑΣ και άλλων ΑΣ των αγροτών – 
δυνητικών αγοραστών του λιπάσματος – 
κομπόστ που θα παραχθεί. 
3. Η «Οικοπελοπόννησος – Γιορτή 
ανακύκλωσης» στο Λουτράκι 
Ημερίδα και επιστημονική συνάντηση για την 
κομποστοποίηση των αγροτικών οργανικών 
αποβλήτων  στη Νεμέα, 
Ιστοσελίδα και άλλα ηλεκτρονικά μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
Φυλλάδια  με οδηγίες διαχείρισης οργανικών 
αποβλήτων προς παραγωγούς οργανικών, 
δήμους αγρότες, επιχειρήσεις, οινοποιεία, 
ελαιουργεία κλπ. ώστε να αυξηθεί ο όγκος των 
οργανικών που θα διατίθενται προς 
κομποστοποίηση. 
Δημιουργικό : 1 τετρασέλιδο Α5 και Εκτύπωση  
τεμαχίων. 
4. Φάκελος του έργου. 
Εγχειρίδιο διαδικασιών της επιτυχούς 
ολοκλήρωσης του έργου 
5. Προγράμματα κατάρτισης στους ωφελούμενους 
με αντικείμενο «Διαχείριση Οργανικών 
Αποβλήτων»  στην διαχείριση οργανικών 
αποβλήτων και στις κοινωνικές συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις 
Ενας (1) φάκελος με το εκπαιδευτικό υλικό 
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τρεις (3) τελικές εκθέσεις υλοποίησης. 
6. Αναφορές συμπερασμάτων των 3 
οργανώσεων για τον εντοπισμό των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, της ΕΠΕΚ για τις δράσεις 
υποδοχής και συμβουλευτικής των 
ωφελουμένων, των συνεργαζομένων νομικών, 
ψυχολόγων, επαγγελματικών και 
επιχειρηματικών συμβούλων  για τα πορίσματα 
των εργασιών τους, για την επικοινωνία με 
εργοδότες. 

 

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

5049 Αριθμός ανέργων 
ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων που ωφελούνται 
από δράσεις ΕΚΤ 
(ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΣΠΑ) 

Αριθμός 60 

5051 Αριθμός ανέργων 
ωφελουμένων στο 
πλαίσιο των «τοπικών 
δράσεων κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες 
ομάδες» που 
προωθούνται σε 
απασχόληση ή σε 
πρόγραμμα ενίσχυσης της 
απασχόλησης 

Αριθμός 60 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 18 μήνες. 

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 30/6/2014. 

 

10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ                  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΠΟ Ε.Π. 

1. Άμεσες Δαπάνες Βάσει 

παραστατικών 

309.824,00 € 309.824,00 € 

2. Έμμεσες Δαπάνες Κατ’ 

αποκοπή βάσει σταθερού 

ποσοστού επί των αμέσων 

δαπανών 

48.176,00 € 48.176,00 €  

ΣΥΝΟΛΑ 358.000,00 € 358.000,00 € 
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11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 

358.000,00 €. 

 

12. Πράξεις επιχορηγήσεων 

Α) Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται το κατ’ αποκοπή ποσό των επιλέξιμων έμμεσων 

δαπανών εξαρτάται από το Νομική Μορφή του Εταίρου που υλοποιεί μέρος της Πράξης, είναι 

κοινό για όλες τις κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων στην υλοποίηση των οποίων συμβάλλει ο 

Εταίρος, υπολογίζεται επί των άμεσων δαπανών που πραγματοποιεί ο Εταίρος όταν από αυτές 

αφαιρεθούν οι άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας, δε μεταβάλλεται σε όλη τη διάρκεια της 

Πράξης και για τους Εταίρους της Πράξης «Διαχείριση οργανικών αποβλήτων για την 

παραγωγή λιπάσματος κομπόστ στην Κορινθία» είναι υποχρεωτικά όπως φαίνεται στον 

παρακάτω Πίνακα: 

Εταίρος Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
Νομική Μορφή  

 

% ποσοστό 
έμμεσων επί των 

άμεσων 
δαπανών, πλην 
των άμεσων 
δαπανών 

υπεργολαβίας 

1. KEK Z-INVEST ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό 15% 

2. ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό 15% 

3. ΔΗΩ ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό 15% 

4. ΕΟΣ ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό 15% 

5. Οικολογική Κίνηση Κορινθίας ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό 15% 

6. Δήμος Νεμέας ΝΠΔΔ 15% 

7. Προμηθέας ΝΠΔΔ 15% 

8. Πολιτιστικός Σύλλογος Νεμέας ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό 15% 

9. ΕΠΕΚ ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό 15% 
10. ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ  

ΔΗΜ. OΕ  ΝΠΙΔ κερδοσκοπικό 20% 

11. ΙΝΜΕΚΟ ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό 15% 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 358.000 €  και επιμερίζεται ως ακολούθως: 
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ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0348             

Φορέας ΣΑ: Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

ΚΩΔ. Πράξης  ΣΑ: 

2012ΣΕ03480411 

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 358.000,00 ευρώ. 

Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 

89.500,00 ευρώ. 

 

 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο 

συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΑΝΝΑ ΔΑΛΛΑΠΟΡΤΑ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ηλεκτρονική αποστολή): 

1. ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», xdikos@mou.gr, poikonomakos@mou.gr 
2. ΕΥΣ ΕΚΤ, Κοραή 4, 10564 Αθήνα, spapoulia@mou.gr 
3. Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Δ/νση Οικονομικού, pde@yeka.gr 
4. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, ΕΥΣ, scos@mnec.gr, schina@mnec.gr 
5. Αρχή Πιστοποίησης, dsousounis@mnec.gr 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονική αποστολή): 
1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων 
3. Δ21: όλες οι Μονάδες/Κ.Φ. 


