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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 10η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 70/2018 

Σήμερα 08/3/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
οικ. 44878/02-3-2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 02-3-2018, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους. 

Θέμα 4ο Η.Δ. 

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ-Α). 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) παρόντων
Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, 
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, 
Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -
Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καραμάνος 
Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, 
Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, 
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, 
Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης 
Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, 
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου 
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός 
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά 
Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος -
Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βέττα Καλλιόπη, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, 
Δημοπούλου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Καμάρας Παύλος, Κουκά Μαρίνα, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ροκοφύλλου Άννα, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το 
λόγο στην Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Κ. Σταυροπούλου, η οποία θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44499/02-3-2018 εισήγηση της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 

 To N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87/7.6.2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 
 Το Π.Δ. 145/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-
9-2017) απόφαση  του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγκρισης της  
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

 
 Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 8, με τις οποίες 
αντικαταστάθηκε το άρθρο 10 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α’/08-12-2014) «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». 
 
 Την αριθμ. 428/2016 (ΑΔΑ 60Υ27Λ7-ΟΣΒ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, για την επιλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ-Α). 

 
 Την αριθμ. οικ. 15841/24-01-2017 (ΑΔΑ: 6Ν6Σ7Λ7-ΑΣΛ) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί συγκρότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας 
και Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ-Α) και διορισμού των μελών του. 

 
  Το αριθμ. 158422/ 01.08.2017 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων με παρατηρήσεις επί του κειμένου του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΣΕΚ-Α. 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το ΠΣΕΚ Αττικής συγκροτήθηκε κατ’ επιταγή του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-05-
2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ως όργανο υποστήριξης 
αναπτυξιακών δράσεων της Περιφέρειας. Η συγκρότησή του αποσκοπεί στην 
αποτελεσματικότερη σχεδίαση της πολιτικής της Περιφέρειας στα θέματα της 
καινοτομίας, της έρευνας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ. Ο 
συμβουλευτικός του ρόλος αναμένεται να διασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση της 
Περιφερειακής με την Εθνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία και να 
συμβάλει στην εξειδίκευση δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια 
μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΣΕΚ, τα μέλη του 
συνέταξαν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που θα διέπει τη δράση του. Το 
κείμενο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε, κατόπιν 
ελέγχου και διατύπωσης παρατηρήσεων από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, έχει ως εξής: 
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«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ-Α) 

 

Άρθρο 1-Συγκρότηση 

1. Το ΠΣΕΚ-Α συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

2. Το ΠΣΕΚ-Α είναι συμβουλευτικό και υποστηρικτικό όργανο, για αναπτυξιακές 
δράσεις και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), του Περιφερειάρχη, του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων, υπηρεσιών και φορέων 
της Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 
4310/2014, όπως ισχύει) και εντάσσεται στο οργανόγραμμα της Περιφέρειας 
Αττικής. 

 

Άρθρο 2 -Λειτουργία του ΠΣΕΚ-Α 

1. Τα μέλη του ΠΣΕΚ-Α ενεργούν με ανεξαρτησία, διαφυλάσσοντας τους 
στόχους και την αποστολή του, την ταυτότητα και τη συνοχή του σύμφωνα και 
με το άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) όπως ισχύει. 

2. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης 
και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ-Α ορίζονται κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, με απόφαση του 
Προέδρου του ΠΣΕΚ-Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ειδικότερα: 

 Τα μέλη του ΠΣΕΚ μετά τον διορισμό τους καλούνται στην πρώτη 
συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας,  με κύριο θέμα 
την συγκρότησή τους σε σώμα, όπου εκλέγουν τον πρόεδρο, τον 
αντιπρόεδρο και το γραμματέα του με τον αναπληρωτή του με μυστική 
ψηφοφορία. 

 Τα μέλη του ΠΣΕΚ-Α είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 Το ΠΣΕΚ-Α συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν με 
φυσική παρουσία  έξι τουλάχιστον μελών (απαρτία), ενώ τα λοιπά 
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η απαρτία 
πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν 
διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε 
συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις 
(24) ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.  

 Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των 
συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η 
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οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου 
που έκανε την πρόσκληση, περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και 
γνωστοποιείται από τη γραμματεία στα μέλη του ΠΣΕΚ-Α τουλάχιστον 
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο. 
Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να 
συντμηθεί, στη πρόσκληση εφόσον γνωστοποιούνται και 
τεκμηριώνονται εγγράφως οι λόγοι.  

 Η συνεδρίαση του ΠΣΕΚ-Α πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου ή μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του 1/3 των μελών 
(τουλάχιστον 4 μέλη) προς τον Πρόεδρο και ο οποίος οφείλει να το 
συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή του 
αιτήματος. 

 Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος λαμβάνει 
προς τούτο υπόψη του και προτάσεις που τυχόν διατυπώνονται από 
μέλη του ΠΣΕΚ-Α. 

 Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να 
συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια 
διάταξη αν όλα τα παρόντα μέλη συμφωνούν για τη συζήτησή τους. 

 Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ-Α, το εκπροσωπεί ενώπιον τρίτων, συγκαλεί 
και κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις 
εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη 
λειτουργία του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, 
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 

 Οι αποφάσεις του ΠΣΕΚ-Α, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών, με φανερή ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, αν 
υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μία 
συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην 
τελευταία συνεδρίαση, αφού τα μέλη που δεν μετείχαν στις 
προηγούμενες συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς τα 
ουσιώδη σημεία των κατ’ αυτές συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να 
προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και καταχωρείται 
στα πρακτικά. 

 Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει μέλος, το οποίο δεν είχε 
προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη.  Αν υπήρξαν πλημμέλειες 
ως προς την κλήτευση μέλους, το ΠΣΕΚ-Α συνεδριάζει νομίμως εάν 
το μέλος είναι παρόν και δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της 
συνεδρίασης. 
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 Έκαστο μέλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση. Τα 
μέλη του Συμβουλίου δεν εκφράζουν ούτε εκπροσωπούν συλλογικά 
όργανα παρά μόνο τις προσωπικές θέσεις, απόψεις και αντιλήψεις 
τους, καθώς κάθε άλλη αντίστοιχη επίκληση προς τεκμηρίωση γνώμης 
αντιβαίνει το σκεπτικό του άρθρου 8 του ν. 4386/2016. 

 Τα μέλη του ΠΣΕΚ-Α είναι υποχρεωμένα να προσέρχονται στη 
συνεδρίαση την ορισμένη ώρα και να ασκούν με συνέπεια τα 
καθήκοντά τους, συμμετέχοντας, χωρίς απουσίες, εκτός αν έχουν 
κώλυμα.  

 Για τις συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ-Α συντάσσεται πρακτικό με ευθύνη του 
Γραμματέα και επιμέλεια του Προέδρου του ΠΣΕΚ-Α, στο οποίο 
μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο 
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με 
συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή 
και τα αποτελέσματα της τυχόν ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρούνται οι γνώμες των μελών που 
τυχόν μειοψήφησαν. 

 Τα πρακτικά αποτυπώνονται γραπτά με κάθε πρόσφορο έντυπο και 
ηλεκτρονικό μέσο, υπογράφονται από τα μέλη του ΠΣΕΚ-Α που 
συμμετείχαν και υποβάλλονται στον Περιφερειάρχη. Πρακτικό 
συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε 
λόγο. Κάθε απόφαση του Συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό. Στο 
τέλος του κάθε έτους θητείας, με ευθύνη του Προέδρου και του 
Γραμματέα συντάσσεται ο ετήσιος απολογισμός του ΠΣΕΚ-Α ο οποίος 
υποβάλλεται στην Περιφέρεια Αττικής.. 

 Σε περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης ή κωλύματος μέλους, αυτό 
αναπληρώνεται από τον πίνακα κατάταξης της επιτροπής αξιολόγησης 
υποψηφιοτήτων που ορίστηκε από την Περιφέρεια για την επιλογή 
των μελών του ΠΣΕΚ-Α. 

3. Το ΠΣΕΚ-Α μπορεί να ζητά από τον Περιφερειάρχη, τα όργανα και τις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας πληροφορίες και στοιχεία που είναι χρήσιμα για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

4. Στις συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ-Α δύναται να προσκληθεί ο Περιφερειάρχης ή και 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επίσης, με πρόσκληση του Προέδρου 
μπορούν να καλούνται, κατά περίπτωση, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι 
επιμελητηρίων ή άλλων φορέων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, εφόσον 
κρίνεται χρήσιμη η παρουσία τους κατά τη συζήτηση συγκεκριμένου θέματος, 
προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων. 

5. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, 
διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη 
συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καθώς και όποια δαπάνη προκληθεί για την 
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επίτευξη των σκοπών του ΠΣΕΚ-Α καλύπτονται από ίδιους πόρους της 
Περιφέρειας.  

Άρθρο 3 - Δομή, υποστήριξη 

1. Η γραμματειακή και η διοικητική υποστήριξη του ΠΣΕΚ-Α παρέχεται από την 
Περιφέρεια Αττικής. Το ΠΣΕΚ-Α υποβοηθείται ως προς το έργο του από τις 
υφιστάμενες δομές της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Οι αποφάσεις του ΠΣΕΚ-Α  υποστηρίζονται από το Κέντρο Καινοτομίας 
Περιφέρειας Αττικής, το οποίο εκτός από την υποστήριξη με επαρκή 
τεκμηρίωση των διαδικασιών, επεξεργασία και λήψη αποφάσεων του 
Συμβουλίου θα συμβάλλει και στην αξιοποίησή τους.» 

 
Σε συνέχεια των παραπάνω,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ-Α). 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ-Α), ως εξής : 
 

«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ-Α) 

Άρθρο 1-Συγκρότηση 

1. Το ΠΣΕΚ-Α συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

2. Το ΠΣΕΚ-Α είναι συμβουλευτικό και υποστηρικτικό όργανο, για αναπτυξιακές 
δράσεις και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού 
Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων, υπηρεσιών και φορέων της Περιφέρειας 
Αττικής (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4310/2014, όπως 
ισχύει) και εντάσσεται στο οργανόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. 

Άρθρο 2 -Λειτουργία του ΠΣΕΚ-Α 

1. Τα μέλη του ΠΣΕΚ-Α ενεργούν με ανεξαρτησία, διαφυλάσσοντας τους στόχους 
και την αποστολή του, την ταυτότητα και τη συνοχή του σύμφωνα και με το 
άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) όπως ισχύει. 
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2. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης 
και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ-Α ορίζονται κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, με απόφαση του 
Προέδρου του ΠΣΕΚ-Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ειδικότερα: 

 Τα μέλη του ΠΣΕΚ μετά τον διορισμό τους καλούνται στην πρώτη 
συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας,  με κύριο θέμα 
την συγκρότησή τους σε σώμα, όπου εκλέγουν τον πρόεδρο, τον 
αντιπρόεδρο και το γραμματέα του με τον αναπληρωτή του με 
μυστική ψηφοφορία. 

 Τα μέλη του ΠΣΕΚ-Α είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 Το ΠΣΕΚ-Α συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν με 
φυσική παρουσία  έξι τουλάχιστον μελών (απαρτία), ενώ τα λοιπά 
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η απαρτία 
πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν 
διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε 
συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.  

  Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των 
συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η 
οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου 
που έκανε την πρόσκληση, περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και 
γνωστοποιείται από τη γραμματεία στα μέλη του ΠΣΕΚ-Α τουλάχιστον 
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο. 
Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να 
συντμηθεί, στη πρόσκληση εφόσον γνωστοποιούνται και 
τεκμηριώνονται εγγράφως οι λόγοι.  

  Η συνεδρίαση του ΠΣΕΚ-Α πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου ή μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του 1/3 των μελών 
(τουλάχιστον 4 μέλη) προς τον Πρόεδρο και ο οποίος οφείλει να το 
συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή 
του αιτήματος. 

  Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος 
λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και προτάσεις που τυχόν 
διατυπώνονται από μέλη του ΠΣΕΚ-Α. 

  Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να 
συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια 
διάταξη αν όλα τα παρόντα μέλη συμφωνούν για τη συζήτησή τους. 
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  Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ-Α, το εκπροσωπεί ενώπιον τρίτων, συγκαλεί 
και κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις 
εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη 
λειτουργία του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, 
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 

  Οι αποφάσεις του ΠΣΕΚ-Α, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών, με φανερή ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, αν 
υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

  Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μία 
συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν 
στην τελευταία συνεδρίαση, αφού τα μέλη που δεν μετείχαν στις 
προηγούμενες συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς τα 
ουσιώδη σημεία των κατ’ αυτές συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να 
προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και καταχωρείται 
στα πρακτικά. 

  Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει μέλος, το οποίο δεν είχε 
προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη.  Αν υπήρξαν πλημμέλειες 
ως προς την κλήτευση μέλους, το ΠΣΕΚ-Α συνεδριάζει νομίμως εάν 
το μέλος είναι παρόν και δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της 
συνεδρίασης. 

  Έκαστο μέλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση. Τα 
μέλη του Συμβουλίου δεν εκφράζουν ούτε εκπροσωπούν συλλογικά 
όργανα παρά μόνο τις προσωπικές θέσεις, απόψεις και αντιλήψεις 
τους, καθώς κάθε άλλη αντίστοιχη επίκληση προς τεκμηρίωση 
γνώμης αντιβαίνει το σκεπτικό του άρθρου 8 του ν. 4386/2016. 

 Τα μέλη του ΠΣΕΚ-Α είναι υποχρεωμένα να προσέρχονται στη 
συνεδρίαση την ορισμένη ώρα και να ασκούν με συνέπεια τα 
καθήκοντά τους, συμμετέχοντας, χωρίς απουσίες, εκτός αν έχουν 
κώλυμα.  

  Για τις συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ-Α συντάσσεται πρακτικό με ευθύνη 
του Γραμματέα και επιμέλεια του Προέδρου του ΠΣΕΚ-Α, στο οποίο 
μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο 
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με 
συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή 
και τα αποτελέσματα της τυχόν ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρούνται οι γνώμες των μελών που 
τυχόν μειοψήφησαν. 

 Τα πρακτικά αποτυπώνονται γραπτά με κάθε πρόσφορο έντυπο και 
ηλεκτρονικό μέσο, υπογράφονται από τα μέλη του ΠΣΕΚ-Α που 
συμμετείχαν και υποβάλλονται στον Περιφερειάρχη. Πρακτικό 
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συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε 
λόγο. Κάθε απόφαση του Συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό. Στο 
τέλος του κάθε έτους θητείας, με ευθύνη του Προέδρου και του 
Γραμματέα συντάσσεται ο ετήσιος απολογισμός του ΠΣΕΚ-Α ο 
οποίος υποβάλλεται στην Περιφέρεια Αττικής.. 

  Σε περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης ή κωλύματος μέλους, αυτό 
αναπληρώνεται από τον πίνακα κατάταξης της επιτροπής 
αξιολόγησης υποψηφιοτήτων που ορίστηκε από την Περιφέρεια για 
την επιλογή των μελών του ΠΣΕΚ-Α. 

3. Το ΠΣΕΚ-Α μπορεί να ζητά από τον Περιφερειάρχη, τα όργανα και τις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας πληροφορίες και στοιχεία που είναι χρήσιμα για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

4. Στις συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ-Α δύναται να προσκληθεί ο Περιφερειάρχης ή και 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επίσης, με πρόσκληση του Προέδρου 
μπορούν να καλούνται, κατά περίπτωση, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι 
επιμελητηρίων ή άλλων φορέων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, εφόσον 
κρίνεται χρήσιμη η παρουσία τους κατά τη συζήτηση συγκεκριμένου θέματος, 
προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων. 

5. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, 
διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη 
συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καθώς και όποια δαπάνη προκληθεί για την 
επίτευξη των σκοπών του ΠΣΕΚ-Α καλύπτονται από ίδιους πόρους της 
Περιφέρειας.  

Άρθρο 3 - Δομή, υποστήριξη 

1. Η γραμματειακή και η διοικητική υποστήριξη του ΠΣΕΚ-Α παρέχεται από την 
Περιφέρεια Αττικής. Το ΠΣΕΚ-Α υποβοηθείται ως προς το έργο του από τις 
υφιστάμενες δομές της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Οι αποφάσεις του ΠΣΕΚ-Α  υποστηρίζονται από το Κέντρο Καινοτομίας 
Περιφέρειας Αττικής, το οποίο εκτός από την υποστήριξη με επαρκή 
τεκμηρίωση των διαδικασιών, επεξεργασία και λήψη αποφάσεων του 
Συμβουλίου θα συμβάλλει και στην αξιοποίησή τους.» 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Π. Μουλιανάκης, Ε. Μπαρμπούρης, Α. Φωτόπουλος, Ε. 
Χρήστου – Γερμενή, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ν. Αδαμόπουλος, 
Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Σγουρός, Δ. Αγγελάκη, Μ. 
Αναγνωστοπούλου, Χ. Δαμάσκος, Στ. Δήμου, Κ. Καράμπελας, Ν. Καστανιάς,  Α. 
Μεθυμάκη, Ι. Σμέρος, Β. Κορομάντζος, Γ. Βλάχος, Φ. Βρύνα, Π. Ευαγγελίου, Κ. 
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Καλογεράκος, Ν. Κωστόπουλος, Δ. Μαραβέλιας, Αικ. Αδαμοπούλου – 
Κουτσογιάννη, Χρ. Δανάκος, Ι. Μοίρας, Ζ. Πελέκης, Ν. Χαρδαλιάς. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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