ΡΥΘΜΙΣΗ αριθ. 20/2020
της 9 Οκτωβρίου 2020
για την τροποποίηση της ρύθμισης αριθ. 8/2017 της 9ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την
επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και τις κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις ταξιδίου και
συνεδριάσεων των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και των αναπληρωτών
τους και της ρύθμισης αριθ. 2/2018 σχετικά με την επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και την
καταβολή των κατ’ αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου και συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων
των εισηγητών και των ομιλητών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,
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τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα
άρθρα 305, 306 και 307,
τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά
με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ)
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ.
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/20121·
τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών, και ιδίως τα άρθρα 37, 39, 40, 63 και 71·
την απόφαση του Προεδρείου αριθ. 0014/2018 σχετικά με τους
εσωτερικούς δημοσιονομικούς κανόνες για την εκτέλεση του
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τμήματος του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών·
τη ρύθμιση αριθ. 8/2017 του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών, της 9ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την
επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και την καταβολή των κατ’
αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδιού και συνεδριάσεων των μελών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και των αναπληρωτών τους·
τη ρύθμιση αριθ. 2/2018 του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών, της 30ής Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την
επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων και την καταβολή κατ’ αποκοπήν
αποζημιώσεων ταξιδίου και συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων των
εισηγητών και των ομιλητών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ:
1)

2)

3)

η κρίση της νόσου COVID-19 είχε αντίκτυπο στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών, ιδίως σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεών της και τα μ έσ α
μεταφοράς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέλη, οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι
αναπληρωτές, οι εμπειρογνώμονες των εισηγητών και οι ομιλητές για να φτάσουν στα κτίρια
της ΕτΠ·
υπό το πρίσμα της ευρείας αύξησης της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων αντί των δημόσιων
μέσων μεταφοράς, είναι σκόπιμο να αναθεωρηθεί το ισχύον σύστημα επιστροφής εξόδων, το
οποίο είναι δυσμενές για τα ταξίδια με ιδιωτικό αυτοκίνητο για απόσταση άνω των 2 000 χλμ.
μετ’ επιστροφής·
Η ρύθμιση αριθ. 8/2017 και η ρύθμιση αριθ. 2/2018 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν
αναλόγως.

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ:
Άρθρο 1
Η ρύθμιση αριθ. 8/2017 τροποποιείται ως εξής:
- στο άρθρο 3, η παράγραφος 3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.2 Ταξίδια με αυτοκίνητο
Σε περίπτωση ταξιδίου με αυτοκίνητο, τα έξοδα επιστρέφονται στο μέλος που καλύπτεται από
την παρούσα ρύθμιση βάσει ενός κατ’ αποκοπή συντελεστή ανά χιλιόμετρο. Ο εν λόγω
συντελεστής καθορίζεται με απόφαση του Προεδρείου.
Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του τόπου διεξαγωγής της συνεδρίασης και της διεύθυνσ ης
που έχει δηλωθεί, καθορίζεται από τη διοίκηση, μέσω προγράμματος πληροφορικής.
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Κάθε αίτηση επιστροφής των εξόδων ταξιδίου με αυτοκίνητο για απόσταση άνω των 1 000
χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά για τις μετακινήσ εις
από και προς τον τόπο της συνεδρίασης.
Εάν δύο ή περισσότερα άτομα που καλύπτονται από την παρούσα ρύθμιση χρησιμοποιήσουν το
ίδιο αυτοκίνητο, εκείνος που επιβαρύνεται με τα έξοδα του αυτοκινήτου δικαιούται επιστροφή
των ως άνω εξόδων, με προσαύξηση 20% για καθένα από τα άτομα που τον συνοδεύουν, υπό
την προϋπόθεση ότι τα αναφέρει ονομαστικά στη δήλωση επιστροφής δαπανών. Τα άτομα αυτά
δεν δικαιούνται πλέον επιστροφή των εξόδων ταξιδίου για το αντίστοιχο τμήμα του ταξιδίου.
Τα μέλη που χρησιμοποιούν το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο για το ταξίδι τους εξακολουθούν να
φέρουν ακέραια την ευθύνη για τυχόν ζημίες στο όχημά τους ή σε οχήματα τρίτων.»
Άρθρο 2
Η ρύθμιση αριθ. 2/2018 τροποποιείται ως εξής:
- στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.

Ταξίδια με αυτοκίνητο
Σε περίπτωση ταξιδίου με αυτοκίνητο, τα έξοδα επιστρέφονται στον εμπειρογνώμονα/ομιλητή
που καλύπτεται από την παρούσα ρύθμιση βάσει ενός κατ’ αποκοπή συντελεστή ανά
χιλιόμετρο. Ο εν λόγω συντελεστής καθορίζεται με απόφαση του Προεδρείου.
Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του τόπου διεξαγωγής της συνεδρίασης και της διεύθυνσ ης
που έχει δηλωθεί, καθορίζεται από τη διοίκηση, μέσω προγράμματος πληροφορικής.
Κάθε αίτηση επιστροφής των εξόδων ταξιδίου με αυτοκίνητο για απόσταση άνω των 1 000
χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά για τις μετακινήσ εις
από και προς τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.
Εάν δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι, δεόντως προσκεκλημένοι να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση
ή σε δραστηριότητα της ΕτΠ, χρησιμοποιήσουν το ίδιο αυτοκίνητο, εκείνος που επιβαρύνεται
με τα έξοδα του αυτοκινήτου δικαιούται την επιστροφή των ως άνω εξόδων, με προσαύξηση
20% για καθένα από τα άτομα που τον συνοδεύουν, υπό την προϋπόθεση ότι τα αναφέρει
ονομαστικά στη δήλωση επιστροφής των εξόδων. Τα πρόσθετα αυτά άτομα δεν δικαιούνται
πλέον επιστροφή των εξόδων ταξιδίου για το αντίστοιχο τμήμα του ταξιδίου.
Οι εμπειρογνώμονες και οι ομιλητές που χρησιμοποιούν το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο για το
ταξίδι τους εξακολουθούν να φέρουν ακέραια την ευθύνη για τυχόν ζημίες στο όχημά τους ή σε
οχήματα τρίτων.»
Άρθρο 3

Η παρούσα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της έγκρισής της.
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Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2020
Για το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

(υπογραφή)
Απόστολος Τζιτζικώστας
Πρόεδρος
_____________
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