
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης ανάκλησης ισχύος Πτυ-
χίου Αεροπλάνων.

2 Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου 
«Πολιτισμού και Αθλητισμού», σύμφωνα με το 
άρθρο 164 του ν. 3852/2010, ορισμός μελών της.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Κ.Γ./Δ2 1221  (1)
Τροποποίηση απόφασης ανάκλησης ισχύος Πτυ-

χίου Αεροπλάνων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου 

(ν. 1815/1988, Α’ 250)
2. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του β.δ. 

636/1972 «Περί Πτυχίων και Αδειών Πολιτικής Αεροπο-
ρίας» (Α’ 182).

3. Τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 1178/ 
2011 και 290/12, (EASA Part-FCL).

4. Το Εγχειρίδιο διαδικασιών του Τμήματος Πτυχίων 
και Αδειών (ΑPPENDIX K-Issue 2- Rev.11- Ιούλιος 2018).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΑ/Δ2/Β/Ε1010/Ε91/31-10-2017 
απόφαση «Οριστική ανάκληση ισχύος πτυχίου Αερο-
πλάνων».

6. Την αρχή της αναλογικότητας των ποινών που δι-
έπει τις ποινές των παραβάσεων και την επανεξέταση 
όλων των διαθέσιμων στοιχείων που σχετίζονται με την 
εν λόγω υπόθεση, αποφασίζουμε:

1. Με βάση την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνο-
ντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που σχετίζονται 
με την υπό στοιχεία ΥΠΑ/Δ2/Β/Ε1010/Ε91/31-10-2017 
απόφαση οριστικής ανάκλησης πτυχίου Αεροπλάνων, 
μετατρέπουμε την ισχύ της εν λόγω απόφασης, με την 
οποία είχε ανακληθεί η ισχύς του πτυχίου του χειριστή 
Ευστάθιου Παππά με αριθμό CPL.EL.FCL.2717 από ορι-
στική σε προσωρινή, διάρκειας πενήντα (50) μηνών από 
του χρονικού σημείου της έκδοσής της.

2. Με βάση τα ανωτέρω, η ισχύς της απόφασης προ-
σωρινής ανάκλησης του εν λόγω πτυχίου λήγει την
31-12-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αργυρούπολη, 17 Ιανουαρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 5/2022 (2)
Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβου-

λίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού», σύμφωνα 

με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010, ορισμός με-

λών της. 

 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 164 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), δυνάμει αντικαταστά-
σεώς του από το άρθρο 96 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133).

2. Το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 143).

4. Το άρθρο 45 παρ. 3 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) και 
την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 177 του ν. 
4635/2019 (Α΄ 167).

5. Το άρθρο 182 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής» (Α΄ 238), όπως τροποποιήθηκε-
επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αρ. 37419/13479/08-5-2018 
(Β΄ 1661) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την υπ’ αρ. 64844/26-1-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 54) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής: «Ορισμός Αντιπεριφερειάρ-
χη για θέματα Πολιτισμού- Τροποποίηση και συμπλή-
ρωση της υπ’ αρ. 457959/01-07-2020 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερεια-
κούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής» και τις υπ’ αρ. 526516/26-6-2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 494) και 625207/23-7-2021 (Β΄ 3353) όμοιες 
περί της παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Πε-
ριφέρειας Αττικής.

8. Την υπ’ αρ. 864073/14-10-2021 (Β΄ 4832) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής.

9. Την υπ’ αρ. 48/2021 (Β΄ 863) απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Αττικής.

10. Την υπό στοιχεία 59641/Σ.85/20-8-2019 διευκρινι-
στική εγκύκλιο: «Σύμπραξη Παρατάξεων - Περιφερειακό 
Συμβούλιο και Επιτροπές» της Διεύθυνσης Οργάνωσης 
και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και την υπό στοιχεία 96665/Σ.934/
29-12-2021 όμοια: «Εκλογή προεδρείου περιφερειακού 
συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτρο-
πών περιφερειακού συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία 
της περιφερειακής περιόδου 2019-2023».

11. Την υπ’ αρ. 36512/14-1-2022 εισήγηση της Αντι-
περιφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού Περιφέρειας 
Αττικής.

12. Το γεγονός ότι ενδεχόμενη δαπάνη που θα προ-
κύψει από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα βα-
ρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0515 του προϋπολογισμού 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Α) Τη σύσταση της Επιτροπής Περιφερειακού Συμ-
βουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού» της Περιφέρειας 
Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010, με 
17μελή σύνθεση και θητεία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 
θα είναι ο/η αρμόδιος/α σχετικά με το αντικείμενο της 
Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης.

B) Tη μεταβίβαση στην εν λόγω Επιτροπή των αρμο-
διοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στους τομείς 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 και συγκε-
κριμένα:

- Τη συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και 
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.

- Το συντονισμό δράσεων των πολιτιστικών φορέων 
της Περιφέρειας.

- Την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκ-
δηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.

- Τη θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των 
τεχνών, «των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών», με πα-
ράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων 
που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.

- Την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολι-
τιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.

- Τη σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας με τις δευτεροβάθ-
μιες και τριτοβάθμιες Οργανώσεις Αποδήμων, που εκπρο-
σωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους.

- Την υλοποίηση Αθλητικών προγραμμάτων σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλό-
γους, δήμους καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού Δικαίου.

- Την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών 
Κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την από-
φαση αυτή, η οποία εκδίδεται, ύστερα από γνώμη της 
Ένωσης Περιφερειών, εντός έτους από τη δημοσίευση 
του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά 
Αθλητικά Κέντρα, κατ’ αντιστοιχία προς τις οικείες πε-
ριφέρειες, εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται 
στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτο-
μερειακό και διαδικαστικό ζήτημα.

Γ) Τον ορισμό των κάτωθι δέκα έξι (16) Περιφερειακών 
Συμβούλων ως τακτικά μέλη και ισάριθμων Περιφερεια-
κών Συμβούλων ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτρο-
πής Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 
45 παρ. 3 του ν. 4647/2019, ως εξής:

Τακτικά μέλη
1. Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης) του Θρασύ-

βουλου (παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική»).
2. Βλάχος Γεώργιος του Παναγιώτη, (παράταξη «Νέα 

Αρχή για την Αττική»).
3. Βοϊδονικόλας Σταύρος του Παναγιώτη, (παράταξη 

«Νέα Αρχή για την Αττική»).
4. Δαλιάνη Φωτεινή του Κων/νου, (παράταξη «Νέα 

Αρχή για την Αττική»).
5. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα) του Αναστάσιου, (πα-

ράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική»).
6. Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία του Θωμά, 

(παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική»).
7. Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής) του 

Γεωργίου, (παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική»).
8. Λεονάρδου Πολυτίμη του Αθανασίου, (παράταξη 

«Νέα Αρχή για την Αττική»).
9. Βάρσου Μαργαρίτα του Βασιλείου, (παράταξη «Νέα 

Αρχή για την Αττική»).
10. Βασιλοπούλου Ελένη του Χαραλάμπου, (παράταξη 

«Δύναμη Ζωής»).
11. Βαρέλη - Στεφανίδη Ζωή του Δημητρίου, (παρά-

ταξη «Δύναμη Ζωής»).
12. Αυλωνίτου Χρυσάνθη του Αναστασίου, (παράταξη 

«Δύναμη Ζωής»).
13. Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης) του Γεωργίου, 

(παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής»).
14. Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα (’Ελενα) του Δημη-

τρίου, (παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής»).
15. Δημητρίου Γεώργιος του Γαβριήλ, (παράταξη «Οι-

κολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής»).
16. Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος του Αχιλλέα, (παρά-

ταξη «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος»).
Αναπληρωματικά μέλη
1. Αλυμάρα Σοφία του Κων/νου, (παράταξη «Νέα Αρχή 

για την Αττική»).
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2. Αγγελοπούλου Μαρία του Παναγιώτη, (παράταξη 
«Νέα Αρχή για την Αττική»).

3. Αγγελόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, (παράταξη 
«Νέα Αρχή για την Αττική»).

4. Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου (παράταξη «Νέα Αρχή 
για την Αττική»).

5. Καλογήρου Φανή (Φαίη) - Χριστίνα του Στεργίου, 
(παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική»).

6. Γρηγορίου Ηλίας του Οδυσσέα, (παράταξη «Νέα 
Αρχή για την Αττική»).

7. Γεωργόπουλος Γεώργιος του Λεωνίδα, (παράταξη 
«Νέα Αρχή για την Αττική»).

8. Ευσταθόπουλος Σπυρίδων του Κων/νου, (παράταξη 
«Νέα Αρχή για την Αττική»).

9. Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία του Αντωνίου, (παράταξη 
«Νέα Αρχή για την Αττική»).

10. Αθανασίου Μάριος του Λάμπρου, (παράταξη «Δύ-
ναμη Ζωής»).

11. Βίτσας Κων/νος του Ιωάννη, (παράταξη «Δύναμη 
Ζωής»).

12. Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα) του Αγγέλου, (παράταξη 
«Δύναμη Ζωής»).

13. Αβραμίδου - Λαμπροπούλου Ανδριανή του Χρή-
στου, (παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής»).

14. Μεθυμάκη Άννα του Κων/νου, (παράταξη «Ανεξάρ-
τητη Αυτοδιοίκηση Αττικής»).

15. Αναστασοπούλου Στυλιανή του Αποστόλου, (πα-
ράταξη «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Ατ-
τικής»).

16. Βενιεράτος Διονύσιος του Παναγιώτη, (παράταξη 
«Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος»).

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα 
οριστεί υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής καθώς και 
ο/η αναπληρωματικός/η αυτού/ης με απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02004210302220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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