Οδηγός Ενημέρωσης COVID19
14 Μαΐου 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
Τουρισμός και μεταφορές: Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ασφαλή επανέναρξη
των ταξιδιών και την επανεκκίνηση του τουριστικού τομέα της Ευρώπης από το 2020 και
μετέπειτα.
Παραθέτουμε προς ενημέρωση σας τις συστάσεις που εκδόθηκαν χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προς τα κράτη-μέλη, σχετικά με την άρση των περιορισμών στα ταξίδια και στη σταδιακή
δραστηριοποίηση του τουριστικού τομέα, ο οποίος έχει επηρεαστεί σημαντικά από την κρίση της
πανδημίας. Συγκεκριμένα, το πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:
• Τη συνολική στρατηγική για ανάκαμψη του τομέα από το 2020 και μετά.
• Την κοινή προσέγγιση για αποκατάσταση της ελεύθερης διακίνησης και άρσης των
περιορισμών στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, σταδιακά και συντονισμένα.
• Το πλαίσιο στήριξης της σταδιακής αποκατάστασης των μεταφορών διασφαλίζοντας όμως την
ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού.
• Τη σύσταση μέσω της οποίας προωθούνται τα ταξιδιωτικά κουπόνια ως ελκυστική εναλλακτική
λύση για τους καταναλωτές.
• Κριτήρια για την προοδευτική και ασφαλή αποκατάσταση των τουριστικών υπηρεσιών και την
ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για καταλύματα όπως ξενοδοχεία
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε το σχετικό link:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_854.

