Οδηγός Ενημέρωσης COVID19
10 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

Χρήσιμες πληροφορίες
Από το Σάββατο 6 Ιουνίου επιτρέπεται η λειτουργία των κάτωθι επιχειρήσεων:
 εστίασης σε εσωτερικούς χώρους
 εστιατορίων στα ξενοδοχεία
 παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο
 παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις,
 υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο, και
 υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος.
Την Δευτέρα 8 Ιουνίου, επανεκκινούν οι υπηρεσίες που παρέχονται:
 από χορευτικό κέντρο
 από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
 από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια
 από κέντρο διασκέδασης-καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
 από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ίντερνετ καφέ)
 από κέντρο διασκέδασης-μπουάτ
 από κέντρο διασκέδασης-ντισκοτέκ
 τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα
 εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών με κερματοδέκτη
 ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (χωρίς εκδηλώσεις)
Το
σχέδιο
σταδιακής
αποκλιμάκωσης
των
περιοριστικών
http://www.mindev.gov.gr/παρουσίαση-του-υφυπουργού-ανάπτυξης-amp/.
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Από την Τετάρτη 3 Ιουνίου η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Ξεκίνησε στις 3 Ιουνίου η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.
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