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Οδηγός Ενημέρωσης COVID19 

15 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 

 
• Επαναλειτουργούν από σήμερα:  

- τα καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής και εποχικής λειτουργίας 

- οι υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες 

- οι υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες 

- οι δραστηριότητες μουσείων 

- η λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

- οι εγκαταστάσεις γυμναστικής 

- οι δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

- οι υπόλοιπες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

- οι υπηρεσίες σωματικής ευεξίας 

- οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών 

- οι υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών και 

- οι υπηρεσίες σάουνας, spa και ατμόλουτρων. 
 

• Στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από σήμερα 15 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου αίρονται οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά στις αφίξεις 
από Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία. Για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία θα επιτρέπονται πτήσεις μόνο για essential travel (δηλαδή 
ταξίδια που δεν αφορούν τουριστικούς σκοπούς) ενώ διατηρείται η απαγόρευση για τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία, ανεξαρτήτως 
της λίστας ΕΑSA. 
 

• Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης από σήμερα 15 Ιουνίου έως και τις 30 Ιουνίου επιτρέπονται όλες οι διεθνείς πτήσεις με εξαίρεση 
αυτές από Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. 
 

• Σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, οι διεθνείς αφίξεις θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και συνδιαμορφώνεται η πρόταση προς 
την ΕΕ για τη λίστα τρίτων χωρών που εξαιρούνται από την απαγόρευση των πτήσεων. 
 

• Σε εφαρμογή από σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της 
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν 
μονομερώς σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας έως του ποσοστού του 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων 
τους. Το κράτος καλύπτει το 60% του μισθού, που χάνεται. Περισσότερες πληροφορίες στο:..\ΦΕΚ2274Β(14062020).pdf 
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• Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοινώνει ότι οι παιδότοποι θα επαναλειτουργήσουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 
μετά την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του COVID-19 με τα  πρωτόκολλα ασφαλείας. Τόσο οι επιχειρήσεις 
όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτές είναι ενταγμένοι στο αντίστοιχο πλέγμα μέτρων της κυβέρνησης και για τον μήνα Ιούνιο (ΚΥΑ 2219 – 
10/6/20). 
 

• Την δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής μπορούν να αιτηθούν από σήμερα και μέχρι τις 22 Ιουνίου οι 
ΜΜΕπιχειρήσεις ακόμα και οι ατομικές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://www.aade.gr/mybusinesssupport της ΑΑΔΕ ενώ 
η πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους θα γίνει στις αρχές Ιουλίου. 
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