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Προς: 
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
- ∆ήµο Άνδρου 
- ∆ήµο Θήρας 
- ∆ήµο Κω 
- ∆ήµο Νάξου 
- ∆ήµο Ρόδου 
- ∆ήµο Σύρου-Ερµούπολης 
 
Κοινοποίηση : 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Μακρυωνίτη 
 

ΘΕΜΑ:  ∆ιαχειριστική επάρκεια νέων φορέων της αυτοδιοίκησης 
   
Σχετ.: α. 

 
 
 
β. 

Το µε Α.Π. 2715/03.06.2010 έγγραφό µας, περί «Ρυθµίσεων για την 
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 
2007-2013», µε συνηµµένη την µε Α.Π. 22867/ΕΥΘΥ 984/28.05.2010 
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
Η µε Α.Π. 4745/ΕΥΘΥ 289/03.02.2011 εγκύκλιος περί «Οδηγιών προς τις 
ΕΥ∆/Ε∆Α/ΕΦ∆ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν. 
3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και αφορούν στα 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΣΠΑ)» 

  
Σε συνέχεια του (α) σχετικού και της (β) σχετικής εγκυκλίου (η οποία δεν σας έχει 
κοινοποιηθεί) θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε την Α.Π. 22867/ΕΥΘΥ 984/28.05.2010 Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (παρ. 6.2): «∆ικαιούχος µε επιβεβαιωµένη 
διαχειριστική επάρκεια, που συνενώνεται ή συγχωνεύεται µε άλλον, οφείλει εντός εξαµήνου να 
ενηµερώσει το φάκελο της διαχειριστικής του επάρκειας υποβάλλοντας συµπληρωµατικά 
στοιχεία στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία που το εξέδωσε, προκειµένου να εκδοθεί νέο έγγραφο 
επιβεβαίωσης. Μέχρι την έκδοση του νέου εγγράφου, τα έγγραφα επιβεβαίωσης διαχειριστικής 
επάρκειας που έχουν εκδοθεί µπορούν να χρησιµοποιούνται από το φορέα που προέκυψε από 
τη συγχώνευση ή συνένωση». 
 
Μετά τα παραπάνω και σύµφωνα µε τις οδηγίες του (β) σχετικού θα πρέπει, αφού 
οριστικοποιήσετε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας σας και προσδιορίσετε τις 
Υπηρεσιακές σας µονάδες που θα εµπλέκονται στην υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων 
πράξεων ΕΣΠΑ, να υποβάλετε στην Υπηρεσία µας εντός της τεθείσας προθεσµίας (χωρίς 
να προηγηθεί σχετική πρόσκληση) αίτηση για επικαιροποίηση του εγγράφου 
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής σας επάρκειας, η οποία να συνοδεύεται από όλα τα 
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απαραίτητα έγγραφα τεκµηρίωσης (π.χ. ΟΕΥ, λειτουργικό οργανόγραµµα, εγχειρίδιο 
διαδικασιών κτλ.).  
 
Σηµειώνουµε τέλος ότι µετά την παρέλευση αυτής της προθεσµίας δεν θα ισχύει το αρχικό 
έγγραφο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής σας επάρκειας. 
 
Τα στελέχη της Ε∆Α είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 
   
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα  
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