
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Υγείας και Επικρατείας και 
του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Κα-
θορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέ-
τρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της 
παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (A΄ 118) 
και της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρε-
ωστικής κάρτας και πίστωσης της οικονομικής 
διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων ζη-
τημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας» (B΄ 3194).

2 Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Σχολι-
κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-
μου Ι.Π. Μεσολογγίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1787 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Επικρατείας 

και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

«Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγω-

γικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτι-

κών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρ-

μογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 

(A΄ 118) και της διαδικασίας έκδοσης της ψηφια-

κής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της οικο-

νομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικό-

τερων ζητημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης 

αναγκαίας λεπτομέρειας» (B΄ 3194).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 «Πρόληψη και κα-

ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά 
με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαί-
ου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 118), και ιδίως της παρ. 8 αυτού,

β) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

γ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155), 

δ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

η) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), 

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148) και

ια) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Υγείας και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών 
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μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2
του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (A΄ 118) και της διαδι-
κασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και 
πίστωσης της οικονομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση 
των ειδικότερων ζητημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης 
αναγκαίας λεπτομέρειας» (B΄ 3194).

5. Την ανάγκη επέκτασης των επιχειρήσεων για την 
πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών, από τις 
οποίες οι δικαιούχοι δύνανται να χρησιμοποιούν την ψη-
φιακή χρεωστική κάρτα του άρθρου 34 του ν. 4816/2021.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το Παράρτημα I της υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικοί Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes - MCC)

Κατηγορία εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας

3000 έως 3350 αεροπορικές εταιρίες, αερομεταφορές
3351 έως 3500 ενοικίαση αυτοκινήτων
3501 έως 3999 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα 
4011 σιδηροδρομικές μεταφορές
4111 μεταφορές
4112 σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
4121 υπηρεσίες ταξί
4131 υπηρεσίες λεωφορείων
4411 θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά
4457 ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών
4468 μαρίνες / παροχή υπηρεσιών σε μαρίνες
4511 λοιπές αερομεταφορές
4582 αεροδρόμια / αεροσταθμοί
4722 ταξιδιωτικά πρακτορεία
4789 λοιπές μεταφορές
5551 ενοικίαση σκαφών
5561 ενοικίαση τροχόσπιτων κλπ
7011 λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
7032 κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού
7033 campings
7512 λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων
7832 Σινεμά
7911 αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο
7922 Θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων
7929 ορχήστρες και μπάντες
7991 εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία
7997 υπηρεσίες γυμναστηρίου
7999 λοιπές υπηρεσίες αναψυχής».

2. Το Παράρτημα II της υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) επιχειρήσεων 

ΚΑΔ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
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49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.32 Εκμετάλλευση ταξί
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

ΚΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και Ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90 Άλλα καταλύματα

ΚΑΔ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

ΚΑΔ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

ΚΑΔ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Αριθμ. 15554 (2)
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Σχο-

λικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και κυρίως του άρθρου 
103 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239-241 και 243 του Κώδι-
κα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232).

4. Την υπ’ αρ. 63967/13.9.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουρ-
γικής απόφασης "Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών 
(Β΄ 318)"» (Β΄ 3537).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), καθώς και του άρ-
θρου 28Α του ιδίου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 177 του ν.  4635/2019 
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

7. Την υπ’ αρ. 140634/29.6.2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας καθώς 
και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (Β΄ 2208).

8. Την υπ’ αρ. 42/2011 (Β΄ 871) απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου, περί σύστασης 
Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου».

9. Την υπ’ αρ. 12/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου, σχετικά με την τροποποίηση της 
Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου».

10. Το γεγονός ότι από την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. 
του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋ-
πολογισμού του Δήμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 12/2022 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου, σχετικά με την 
τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου», ως προς το άρθρο 
Γ «Διοίκηση», όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

«Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από δεκαπεντα-
μελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το οποίο θα 
συγκροτείται από:

- Έξι (6) Αιρετούς, εκ των οποίων τέσσερις (4) προτεινό-
μενους από την παράταξη του Δημάρχου, μεταξύ αυτών 
και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και δύο (2) 
από τις λοιπές παρατάξεις.

- Πέντε (5) Πολίτες, όλοι προτεινόμενοι από την παρά-
ταξη του Δημάρχου.

- Δύο (2) Διευθυντές / Διευθύντριες, εκ των πέντε 
αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

- Ένας (1) Εκπρόσωπος των Μαθητικών Κοινοτήτων.
- Ένας (1) Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης. 
Για όλους τους ανωτέρω θα ορίζονται και αναπληρω-

ματικά μέλη.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 

θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου».
Κατά τα λοιπά ισχύει η συστατική πράξη της Σχολικής 

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Με-
σολογγίου (Β΄ 871/2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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