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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους
χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά άνεργο - πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «RAXEVSKY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «RAXEVSKYHELEN’S CLUB A.E.».

2

1η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 25422/492

(1)

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους
χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά άνεργο - πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «RAXEVSKY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «RAXEVSKYHELEN’S CLUB A.E.».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 74 παρ. 1β του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση
των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση
οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 27 Α΄),
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2. το άρθρο 27 παρ. 5 του ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως
Ανεργίας» (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 79 Α΄),
3. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄),
4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄),
5. την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 29 Α΄),
6. το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
7. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄),
8. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(ΦΕΚ 168 Α΄),
9. το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α΄),
10. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄),
11. το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),
12. το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄),
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13. το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄),
14. το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄),
15. το π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 28 Α΄),
16. την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄),
17. την Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 695 Β΄),
18. την οικ. 9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο
Μπάρκα» (ΦΕΚ 733 Β΄),
19. το αριθμ. οικ. 14296/1258/29-03-2019 έγγραφο
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών, Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και το γεγονός ότι η παρούσα οικονομική
ενίσχυση σε καμία περίπτωση δεν παρέχει άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα στην επιχείρηση, ούτε υποκαθιστά
ή απαλλάσσει την επιχείρηση από οποιοδήποτε εκ των
υποχρεώσεών της έναντι των πρώην εργαζομένων της,
20. την 1721/09-04-2019 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΘΣ94691Ω2-ΘΛΧ),
21. την αριθμ. 43062/23-05-2019 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Ο.Α.Ε.Δ.,
22. την αριθμ. 14549/1279/23-05-2019 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
23. το από 11-02-2019 αίτημα της Επιτροπής Αγώνα
των εργαζομένων της εταιρείας «RAXEVSKY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «RAXEVSKY-HELEN’S
CLUB A.E.», σύμφωνα με το οποίο οι πρώην εργαζόμενοι της εν λόγω εταιρείας πλήττονται ιδιαίτερα από τη
μη καταβολή σε αυτούς δεδουλευμένων αποδοχών,
αποζημιώσεων απόλυσης και δώρων με αποτέλεσμα
να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν άμεσα βιοποριστικές
προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες,
24. το γεγονός ότι ο εργαζόμενος που έχει ασκήσει
το δικαίωμα της επίσχεσης (άρθρο 325 ΑΚ) μολονότι η
σύμβαση εργασίας του είναι ενεργή, μπορεί να προστατεύεται ως άνεργος από τον Ο.Α.Ε.Δ.,
25. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν μία χιλιάδων ευρώ
(101.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ο.Α.Ε.Δ., η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 «Λοιπές Παροχές Ανεργίας»
οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. εφάπαξ
οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €)
σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της εταιρείας
«RAXEVSKY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«RAXEVSKY-HELEN’S CLUB A.E.», που κατά τη δημοσίευση της παρούσας είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο
ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και σε κάθε εργαζόμενο
της εν λόγω εταιρείας που κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας
(άρθρο 325 ΑΚ) και πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει
επιδότηση ανεργίας λόγω επίσχεσης, από τον Ο.Α.Ε.Δ..
Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 γίνεται μετά:
α) την προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους
των δικαιούχων του άρθρου 1, στον οποίο αναγράφονται
τα εξής στοιχεία:
i. Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.
ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο
αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.
iii. Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης
(A.M.Κ.Α.).
iv. Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (Α.Φ.Μ.).
v. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως
άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς
Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ), και
β) τον σχετικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την
εταιρεία και η ανεργία ή η άσκηση του δικαιώματος
επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου και η
δυνατότητα επιδότησης ανεργίας λόγω της επίσχεσης.
2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 και του
Ο.Α.Ε.Δ. επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών

Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 1886
(2)
1η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 παρ. 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄)
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις
του Υπουργείου Ανάπτυξης».
2. Το ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».
3. Το ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α΄) για την «Απλούστευση
διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και
τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και
άλλες διατάξεις».
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το π.δ. 40/2019 (ΦΕΚ 68 Α΄) «Διορισμός Υπουργού
Τουρισμού».
6. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ισχύει
κάθε φορά.
7. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
8. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
9. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), το οποίο εφαρμόζεται
αναλογικά ειδικά ως προς τις προϋποθέσεις για την προσωπική κατάσταση του υποψηφίου φορέα και στο μέτρο
που δεν προσκρούει στον ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄),
όπως ισχύει, ο οποίος και τον καταργεί από 30-04-2016.
11. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Τουρισμού» (ΦΕΚ 157 Α΄), όπως ισχύει.
12. Την 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066 Β΄) υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2014-2020»,
όπως ισχύει κάθε φορά.
13. Την 1393/25-10-2016 (ΦΕΚ 3501 Β΄) υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
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Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της
αριθμ. 341509/26-11-2008 (ΦΕΚ 2437 Β΄)», όπως ισχύει
κάθε φορά.
14. Την 216/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 10 Β΄)
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων»,
όπως ισχύει.
15. Την 14129/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1467 Β΄)
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών
των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων», όπως
ισχύει.
16. Την 27715/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3118 Β΄)
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών
και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων», όπως ισχύει.
17. Την 12868/2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3119 Β΄)
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών
Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα
κλειδιών», όπως ισχύει.
18. Την 4418/2019 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 972 Β΄)
«Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα
(ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών, αντίστοιχα».
19. Την C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Την C (2015) 7417/23-10-2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράμματος Αλιείας και θάλασσας 2014-2020 της
Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Την 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 3885 Β΄) υπουργική
απόφαση για τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και
λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται
σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με
το ΦΕΚ 4496 Β΄.
22. Την 12528/2018 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 3089 Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (ΕΣΑ)».
23. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την 1η τροποποίηση της 2986/25-11-2016 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3885 Β΄), όπως διορθώθηκε
με το ΦΕΚ 4496 Β΄, για τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:
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Άρθρο 1
1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, άρθρο 2, η παράγραφος Β περίπτωση 2, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 5, 4 και 3 «κλειδιών»:
Η ενίσχυση της ίδρυσης Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων
Δωματίων - Διαμερισμάτων γίνεται σύμφωνα με την
12868/2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3119 Β΄) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων
(ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών», όπως ισχύει.
Ελάχιστη δυναμικότητα: 5 δωμάτια, 10 κλίνες.».
2. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, άρθρο 2, παράγραφος Γ, ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο, αντικαθίστανται ως εξής:
«Γ. Τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς (περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014). Η ενίσχυση της ίδρυσης των καταλυμάτων αυτών γίνεται σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα
στην 216/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 10 Β΄) για τα
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ξενοδοχεία και σύμφωνα με την 12868/2018 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 3119 Β΄) για τα ΕΕΔΔ.».
3. Στο άρθρο 3, μετά τη φράση «με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας» προστίθεται η φράση «ή έχουν υποβάλει γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016.».
Άρθρο 2
Τελικές Διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2986/25-11-2016
(ΦΕΚ 3885 Β΄), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 4496 Β΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργοί
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
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