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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 30.4.2015 

όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης C(2013) 1573 για την έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (2007-2013) 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 30.4.2015 

όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης C(2013) 1573 για την έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (2007-2013) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1297/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1 τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου2 
προκειμένου να παρέχεται ευελιξία όσον αφορά τη συμβολή της Ένωσης, μέσω 
πληρωμών του τελικού υπολοίπου για κάθε άξονα προτεραιότητας, οπότε απαιτείται η 
τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης C(2013) 1573 της Επιτροπής, της 20ής 
Μαρτίου 2013, για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής (2007-2013). 

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1297/2013 παρέτεινε υπό ορισμένες προϋποθέσεις την κατά 
10 % αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης για τις ενδιάμεσες πληρωμές και 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 53 παράγραφος 2 και από το άρθρο 53 παράγραφος 4 
δεύτερη περίοδος, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

(3) Προκειμένου να ενισχυθεί η απλούστευση και διαφάνεια της διαδικασίας κλεισίματος, 
θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να παρασχεθούν 
περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες που επιβάλλονται για την 
πληρωμή της δημόσιας συμβολής και την επιλογή των έργων, τους ειδικούς κανόνες 
για την κατά φάσεις εκτέλεση, τη χρήση της κληρονομιάς των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, τη δήλωση επιλέξιμης δαπάνης των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά το κλείσιμο, τη δήλωση των εκκρεμουσών 
ανακτήσεων, την αναφορά των εφαρμοστέων ανώτατων ορίων στον κανονισμό, την 
ερμηνεία του άρθρου 95 και του άρθρου 96 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1297/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Δεκεμβρίου 2013, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά 
ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους 
σταθερότητα, τους κανόνες αποδέσμευσης για ορισμένα κράτη μέλη και τους κανόνες πληρωμών του 
τελικού υπολοίπου (ΕΕL 347 της 20.12.2013, σ. 253). 

2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, 
σ. 25). 
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το επίπεδο των διορθωτικών μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται για να ληφθεί μια 
ελεγκτική γνώμη με επιφύλαξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  

Άρθρο μόνο  

Το παράρτημα της απόφασης C (2013)1573 αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας 
απόφασης. 

Βρυξέλλες, 30.4.2015 

 Για την Επιτροπή 
 Corina CREŢU 
 Μέλος της Επιτροπής 


