
Οδηγός Ενημέρωσης COVID19

1 Ιουνίου 2020

To επιμελητήριο Λασιθίου υποστηρίζοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τις Επιχειρήσεις – μέλη του δημιούργησε τον οδηγό ενημέρωσης COVID19
που περιέχει πληροφορίες, ενημερώσεις και χρήσιμα links αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο σχετικά με την κρίση πανδημίας COVID-19
που πλήττει την ελληνική κοινωνία και την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. 

Η  ενημέρωση  παρέχεται  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  μέλη  του  επιμελητηρίου  μέσω  email καθώς  και  σε  ειδικό  σύνδεσμο  στον  ιστότοπο:
www  .  epimlas  .  gr  , για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση της πανδημίας και περιλαμβάνει:

 Ενημέρωση για τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους, τις ερμηνευτικές διατάξεις που αφορούν στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας 

 Υπηρεσία ερωτήσεων-απαντήσεων σχετικά  με  την  εφαρμογή  των μέτρων  στις  επιχειρήσεις  και  στους  εργαζόμενους  σε  περιπτώσεις
ασαφειών ή παρερμηνειών αποστέλλοντας email στο info  @  epimlas  .  gr   ή καλώντας στο 28410 22231.

Υπενθυμίζουμε ότι το Επιμελητήριο Λασιθίου στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, παρακαλεί τα μέλη του να μην
προσέρχονται  στις  υπηρεσίες  του  Επιμελητηρίου,  παρά μόνο  για  τις  απολύτως  αναγκαίες  και  επείγουσες  υποθέσεις  του.  Εναλλακτικά  η
διεκπεραίωση των υποθέσεων γίνεται τηλεφωνικά στο 2841022231 και ηλεκτρονικά στο email : support  @  epimlas  .  gr  

Επίσης  σας  ενημερώνουμε  ότι  η  Δ.Ο.Υ.  Λασιθίου  δέχεται  μόνο  με  ραντεβού  στο  email doy  .  agiou  -  nikolaou  @  aade  .  gr   και  στα  τηλέφωνα
2841090115-6. 

Χρήσιμες πληροφορίες

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, επανεκκινούν οι επιχειρήσεις με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας:
 55.10 / Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (12μηνης λειτουργίας)
 55.30  /  Χώροι  κατασκήνωσης,  εγκαταστάσεις  για  οχήματα  αναψυχής  και  ρυμουλκούμενα  οχήματα,  με  εξαίρεση  τις

παιδικές κατασκηνώσεις.
 56.21 / Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)
 59.14 / Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (μόνο σε θερινούς κινηματογράφους).
 56.29.20.02 / Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων.
 91.01 / Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
 93.11.10.02 / Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
 93.11. 10.03 / Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).
 93.29.11.03 / Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών).
 93.29.19.01 / Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών).
 96.09.19.06 / Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
 96.09.19.09 / Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ).
 96.09.19.17 / Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing).
 96.04.10.05 / Υπηρεσίες μασάζ
 94.99.16.01 / Πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία χωρίς την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
 Αγορές του άρθρου 38 του νόμου 4497/2017 (Κυριακάτικες αγορές, Εμποροπανηγύρεις κλπ).

Μειωμένος ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες: Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% για τους επόμενους πέντε
μήνες ισχύει από την Δευτέρα 1η Ιουνίου σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών:

 Μεταλλικό νερό
 Αναψυκτικό τύπου κόλα
 Λεμονάδα-Λεμονίτα
 Πορτοκαλάδα
 Βυσσινάδα
 Παγωμένο τσάι
 Μπύρα χωρίς αλκοόλ (με μηδενική περιεκτικότητα)
 Καφές, τσάι
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 Υποκατάστατο γάλακτος
 Σοκολατούχο γάλα
 Φρουτοχυμός
 Νέκταρ χυμών
 Τονωτικά και ισοτονικά παρασκευάσματα
 Ενεργειακά ποτά
 Εισιτήρια κινηματογράφων
 Διάθεση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων
 Μεταφορές προσώπων και αποσκευών / Δημόσιες συγκοινωνίες

Bασικά στοιχεία του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία» είναι τα κάτωθι:
 Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  μηχανισμό  έχουν  όλες  οι  επιχειρήσεις  της  χώρας,  ανεξαρτήτως  Κωδικού  Αριθμού

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που παρουσιάζουν πτώση τζίρου ως εξής:
-Για τον Ιούνιο, πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
-Για τον Ιούλιο, πτώση τζίρου τουλάχιστον 20%  αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.
-Για τον Αύγουστο, πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.
-Για τον Σεπτέμβριο, πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.
Οι   επιχειρήσεις,  κάθε  μήνα,  θα  πρέπει  να   δηλώνουν  τους  εργαζόμενους  που  θέτουν  σε  καθεστώς  μειωμένης
απασχόλησης και τα στοιχεία τζίρου των προηγούμενων μηνών. Τα στοιχεία αυτά θα συγκρίνονται με τους αντίστοιχους
μήνες των προηγούμενων τριών ετών, ώστε να προκύπτει η πτώση τζίρου (με αυξημένη βαρύτητα στα στοιχεία του 2019).

 Σε  περίπτωση επιχειρήσεων που άνοιξαν  πρόσφατα,  θα  συγκρίνονται  με  τα  στοιχεία  τζίρου  των  προηγούμενων
μηνών, που είναι διαθέσιμα.  Αλλά και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει  τους
προηγούμενους μήνες έσοδα, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 Ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να περιορίσει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και
50%, χωρίς μεταβολή της σχέσεως εργασίας. Η αμοιβή αυτή δεν έχει περιορισμό προς τα πάνω, ενώ, σε περίπτωση που η
καθαρή αμοιβή, μετά την προσαρμογή, υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά αυτή θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου
από το κράτος.

 Ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας τίθεται σε
ισχύ από τις 15/6/2020 έως τις 15/10/2020. 

 Δυνατότητα συμμετοχής στο σχήμα θα έχουν όλοι οι  υφιστάμενοι  εργαζόμενοι  πλήρους απασχόλησης των εν λόγω
επιχειρήσεων.

 Δεν δίνεται η δυνατότητα μετατροπής σχέσεως εργασίας από μερική απασχόληση σε πλήρη.
 Για τις  εποχικές επιχειρήσεις,  θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής  όλοι  οι  εργαζόμενοι  πλήρους  απασχόλησης  που θα

προσληφθούν, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που είχαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.
 Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου (επί του 100%

που προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας).
 Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να

προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας ούτε σε μείωση του ύψους της αμοιβής του εργαζομένου.
 Επιπροσθέτως,  στον  κλάδο  των  αεροπορικών  μεταφορών και  των  σχετιζόμενων  με  αυτές  επιχειρήσεων, η

πολιτεία καλύπτει πλέον του 60% του εισοδήματος των εργαζομένων, λόγω μείωσης του χρόνου εργασίας τους και τις
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν θα απασχοληθούν και παρέχει τη δυνατότητα
στις επιχειρήσεις αυτές να παρατείνουν τη συμμετοχή τους στο μηχανισμό έως 31/12/2020 με την προϋπόθεση ότι είχαν
ενταχθεί στο μηχανισμό για κάποιο χρονικό διάστημα από 15/6 /2020 έως 30/9/2020.

 Οι επιχειρήσεις που κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 επαναπροσέλαβαν εργαζομένους οι οποίοι
απασχολούνταν κατά την τουριστική περίοδο του έτους 2019, έχουν δικαίωμα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 να θέσουν τις
συμβάσεις εργασίας μέρους του συνόλου του προσωπικού τους σε αναστολή.

 Προβλέπεται  η  χορήγηση  μηνιαίας  έκτακτης  αποζημίωσης (στο  ύψος  του  τελευταίου  μηνιαίου  επιδόματος  που
έλαβαν)  στους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολούνταν κατ’ επάγγελμα σε επιχειρήσεις τουρισμού και επισιτισμού που
λειτουργούν εποχικά και για τους οποίους δεν υπάρχει  υποχρέωση επαναπρόσληψης  κατά την τρέχουσα τουριστική
περίοδο.
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