ΡΥΘΜΙΣΗ αριθ. 3/2021
της 2ας Φεβρουαρίου 2021
σχετικά με την καταβολή κατ’ αποκοπή αποζημίωσης εξ αποστάσεως συνεδριάσεων των
μελών και των δεόντως εξουσιοδοτημένων αναπληρωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών και των εμπειρογνωμόνων των εισηγητών και των ομιλητών που
προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εξ αποστάσεως ή σε υβριδικές συνεδριάσεις

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

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·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,
και ιδίως τα άρθρα 37, 39, 40 και 71·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

την απόφαση του Προεδρείου αριθ. 14/2018 σχετικά με τους
εσωτερικούς δημοσιονομικούς κανόνες για την εκτέλεση του τμήμ ατος
του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την
Επιτροπή των Περιφερειών·
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

τη ρύθμιση του Προεδρείου αριθ. 14/2020 της 23ης Ιουνίου 2020
σχετικά με την καταβολή κατ’ -αποκοπή αποζημίωσης εξ αποστάσεως
συνεδριάσεων των μελών και των δεόντως εξουσιοδοτημένων
αναπληρωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών όπως
τροποποιήθηκε από τη ρύθμιση του Προεδρείου αριθ. 21/2020 της 9ης
Οκτωβρίου 2020·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

Την απόφαση αριθ. 16/2020 της 15ης Ιουλίου 2020
του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών, σχετικά με τα
προσωρινά μέτρα όσον αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής των
Περιφερειών
στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως
τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 27/2020 της 27ης Οκτωβρίου
2020·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:
(1)

ότι η απόφαση αριθ. 16/2020 της 15ης Ιουλίου 2020 του Προέδρου της Επιτροπής των
Περιφερειών σχετικά με τα προσωρινά μέτρα όσον αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής των
Περιφερειών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκε με
στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας λειτουργίας της ΕτΠ κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19 και δη του συμβουλευτικού της ρόλου εντός της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
στην ΕΕ, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία των μελών, των επισκεπτών, του προσωπικού και των
λοιπών ατόμων που εργάζονται στο όργανο·

(2)

ότι η απόφαση αριθ. 16/2020, η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 27/2020
προκειμένου να παραταθεί η ισχύς της έως τις 31 Μαρτίου 2021, ορίζει ότι όλες οι προσωπικές
συνεδριάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 1 αντικαθίστανται, στο μέτρο του δυνατού, από εξ
αποστάσεως συνεδριάσεις ή από υβριδικές συνεδριάσεις·

(3)

ότι για τους σκοπούς της παρούσας ρύθμισης και σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης
No16/2020, μια συνεδρίαση θεωρείται εξ αποστάσεως εάν όλα τα μέλη ή δεόντως
εξουσιοδοτημένοι αναπληρωτές της ΕτΠ ή άλλα προσκεκλημένα άτομα συμμετέχουν στη
συνεδρίαση μόνο με τηλεδιάσκεψη ή διαδικτυακή διάσκεψη, και μια συνεδρίαση θεωρείται
υβριδική εάν μια ομάδα μελών ή δεόντως εξουσιοδοτημένων αναπληρωτών ή άλλα
προσκεκλημένα άτομα που συμμετέχουν στη συνεδρίαση βρίσκονται μαζί στον ίδιο φυσικό
τόπο και άλλοι συμμετέχοντες συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή
διαδικτυακής διάσκεψης·

(4)

ότι σε αυτές τις ειδικές περιστάσεις, τα μέλη και οι δεόντως εξουσιοδοτημ ένοι αναπληρωτές
των εμπειρογνωμόνων και των ομιλητών της ΕτΠ και των εισηγητών που καλούνται να
συμμετάσχουν σε εξ αποστάσεως ή σε υβριδικές συνεδριάσεις επιβαρύνονται με έκτακτα έξοδα
γραφείου και γενικά έξοδα για την προετοιμασία και τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις, ιδίως
όσων εργάζονται από την κατοικία τους. Οι επενδύσεις και οι προσπάθειες που συνεπάγεται
αυτό είναι σημαντικές.
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ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι
1.

Λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, τα τακτικά
και τα δεόντως εξουσιοδοτημένα αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών που συμμετέχουν ενεργά σε εξ αποστάσεως και σε υβριδικές συνεδριάσεις:
- των οργάνων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 του Εσωτερικού Κανονισμού,
- της Επιτροπής Δημοσιονομικών και Διοικητικών Θεμάτων,
- των οργάνων που έχουν συγκροτηθεί από το Προεδρείο δυνάμει του άρθρου 37 στοιχεία ε)
και θ) του Εσωτερικού Κανονισμού,
- σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων σύμφωνα με το άρθρο 9
παράγραφος 6 του Εσωτερικού Κανονισμού,
- του Προέδρου,
- του Α’ Αντιπροέδρου,
- των προέδρων των επιτροπών,
- των προέδρων των πολιτικών ομάδων,
δικαιούνται κατ’ αποκοπή αποζημίωσης εξ αποστάσεως συνεδριάσεων, η οποία καλύπτει το
σύνολο των δαπανών που προκύπτουν από την εν λόγω εξ αποστάσεως συμμετοχή. Εάν η
συμμετοχή τους σε μια συνεδρίαση έχει εγκριθεί δεόντως από τον Πρόεδρο ή τους προέδρους
των επιτροπών ή των πολιτικών ομάδων, τα μέλη και οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι
αναπληρωτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών δικαιούνται επίσης κατ’ αποκοπή
αποζημίωσης εξ αποστάσεως συνεδριάσεων. Οι εμπειρογνώμονες των εισηγητών και οι
ομιλητές που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εξ αποστάσεως ή σε υβριδικές συνεδριάσεις
δικαιούνται επίσης κατ’ αποκοπή αποζημίωσης εξ αποστάσεως συνεδριάσεων.

2.

Η κατ’ αποκοπή αποζημίωση εξ αποστάσεως συνεδριάσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1
εφαρμόζεται εφόσον τα όργανα, τα μέλη ή οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι αναπληρωτές και
άλλοι δικαιούχοι που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 εμποδίζονται εκ των πραγμάτων να
πραγματοποιούν συνεδριάσεις διά ζώσης λόγω της πανδημίας COVID-19 ή εφόσον τα εθνικά
μέτρα που έχουν ληφθεί από κράτος μέλος σχετικά με την πανδημία COVID-19 δεν τους
επιτρέπουν να συμμετέχουν σε δια ζώσης συνεδριάσεις.
Άρθρο 2
Ποσό της αποζημίωσης

Η κατ’ αποκοπή αποζημίωση εξ αποστάσεως συνεδριάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 1 ανέρχεται
σε 200 ευρώ ανά ημέρα.
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Άρθρο 3
Δήλωση συμμετοχής σε συνεδρίαση
1.

Για να λάβουν την αποζημίωση που προβλέπεται στην παρούσα ρύθμιση τα πρόσωπα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υπογράφουν και υποβάλλουν στην Οικονομική
Υπηρεσία των Μελών τη δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα ρύθμιση.

2.

Με τη δήλωση αυτή, τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δηλώνουν ότι
παρέστησαν εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση και ζητούν την καταβολή της κατ’ αποκοπή
αποζημίωσης εξ αποστάσεως συνεδριάσεων. Όταν το χρησιμοποιούμενο εργαλείο ΤΠ επιτρέπει
την κατάρτιση καταλόγου των συμμετεχόντων, η υπηρεσία της ΕτΠ που είναι αρμ όδια για τη
διοργάνωση της συνεδρίασης διαβιβάζει τον κατάλογο αυτό στη διοίκηση, η οποία τον
χρησιμοποιεί για να επαληθεύσει τη συμμετοχή του εν λόγω προσώπου.

3.

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στην Οικονομική Υπηρεσία των Μελών το αργότερο έως την
1η Δεκεμβρίου του έτους που έπεται του έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση.
Κάθε αξίωση πληρωμής που παραλαμβάνεται μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα καταβληθεί
και θα θεωρηθεί άκυρη.
Άρθρο 4
Δημοσιονομική διαδικασία

1.

Τα μέλη λαμβάνουν την κατ’ αποκοπή αποζημίωση εξ αποστάσεως συνεδριάσεων που
αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 1 μόνον μετά την υποβολή της δήλωσης που αναφέρεται στο
άρθρο 3.

2.

Η πληρωμή πραγματοποιείται στον τραπεζικό ή ταχυδρομικό λογαριασμό που χρησιμοποιείται
για την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου τους και την καταβολή των κατ’ αποκοπή
αποζημιώσεων ταξιδίου και συνεδριάσεων.
Άρθρο 5
Εφαρμογή και προσφυγές

1.

Υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης είναι ο Γενικός Γραμματέας.

2.

Τυχόν εξαιρετικές περιπτώσεις θα παραπέμπονται από τον δευτερεύοντα διατάκτη στον Γενικό
Γραμματέα προς απόφαση.

3.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υποβάλλουν προσφυγές στον Γενικό
Γραμματέα εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης του δευτερεύοντος διατάκτη
σχετικά με την αποζημίωση που προβλέπεται στην παρούσα ρύθμιση.
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Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1.

Η παρούσα ρύθμιση καταργεί και αντικαθιστά τη ρύθμιση αριθ. 14/2020 του Προεδρείου, της
23ης Ιουνίου 2020, και τη ρύθμιση αριθ. 21/2020 του Προεδρείου της 9ης Οκτωβρίου 2020.

2.

Η παρούσα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της έγκρισής της.

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2021
Για το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

(υπογραφή)
Απόστολος Τζιτζικώστας
Πρόεδρος
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Παράρτημα

Δήλωση που επισυνάπτεται στη ρύθμιση αριθ. 3/2021.

«Ο/Η υπογεγραμμένος/η, …………………………………………………., δηλώνω ότι συμμετείχα
στη συνεδρίαση του/της …………………………….., η οποία πραγματοποιήθηκε στις (ημερομ ηνία)
…………... και, ως εκ τούτου, είμαι επιλέξιμος/η για να λάβω την κατ’ αποκοπή αποζημίωση εξ
αποστάσεως συνεδριάσεων».

Υπογραφή ___________________________________________

Ημερομηνία ______________________________________________

COR-2020-05256-00-01-REGL-TRA (EN) 6/6

