Οδηγός Ενημέρωσης COVID19
25 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
Από την Δευτέρα 25 Μαΐου, επανεκκινούν οι επιχειρήσεις:
56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών
93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ
Ακτοπλοΐα: επιτρέπονται πλέον οι μετακινήσεις των πολιτών και προς τα υπόλοιπα νησιά της
χώρας, καθώς έως σήμερα ελεύθερη είναι μόνο η μετάβαση προς την Κρήτη.
Μέχρι τις 12 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης 28 Μαΐου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ
στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης (https://www.ependyseis.gr/mis) το οποίο απευθύνεται
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρουμένων αυτών του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και των
ιχθυοκαλλιεργειών.
Το ποσό χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι τα 500.000 ευρώ με διάρκεια χρηματοδότησης
από 2 έως 5 χρόνια ενώ το ποσό που θα χορηγηθεί σε μια επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 50%
του περυσινού κύκλου εργασιών της.
Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ παρέχει 100% επιδότηση των τόκων του δανείου για τα 2 πρώτα χρόνια και 40%
επιδότηση των τόκων του δανείου για την υπόλοιπη διάρκεια και χωρίς εισφορά του νόμου 128/75.
Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.
Προϋπόθεση για να δοθεί χρηματοδότηση από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι, η επιχείρηση να διατηρήσει τον ίδιο
αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/03/2020, για 2 χρόνια.
Μέτρα υποστήριξης της απασχόλησης που ανακοινώθηκαν την 21 η Μαΐου 2020:


Δυνατότητα αναστολής σύμβασης εργασίας Ιούνιο, Ιούλιο (τουρισμός, εστίαση, μεταφορές,
πολιτισμού και αθλητισμού)
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Δυνατότητα μείωση του χρόνου εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%
Κάλυψη από το κράτος 60% του μισού μισθού που θα χάνουν οι εργαζόμενοι
Επίδομα εποχικής ανεργίας έως και τον Σεπτέμβριο

Νέα οικονομικά μέτρα και φοροελαφρύνσεις
















Αναστολή βεβαιωμένων οφειλών για τον Ιούνιο (τουρισμός, εστίασης, μεταφορές, πολιτισμού και
αθλητισμού)
Μείωση ενοικίου κατά 40% για όσες επιχειρήσεις άνοιξαν τον Μάιο
Μείωση ενοικίου κατά 40%, τον Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο για επιχειρήσεις τουρισμού,
μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού. Για την εστίαση μόνο τον Ιούνιο
Μείωση ενοικίου κατά 40% για την πρώτη κατοικία και τη φοιτητική κατοικία για όσους
εργαζόμενους είναι σε αναστολή εργασίας
Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που χάνουν το 40% αναστέλλεται η καταβολή βεβαιωμένων
οφειλών. Θα δοθεί δυνατότητα συμψηφισμού με φορολογικές υποχρεώσεις μετά τον Ιούλιο
Μείωση ΦΠΑ από 24% στο 13% για καφέ και μη αλκοολούχα ποτά από Ιούνιο έως Οκτώβριο
Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13% από Ιούνιο έως Οκτώβριο
Μείωση ΦΠΑ στα εισιτήρια κινηματογράφων από 24% στο 13% από Ιούνιο έως Οκτώβριο
Μείωση ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από 80/20 (80% με 13% και 20% με 24%) σε 90/10 από
Ιούνιο έως Οκτώβριο
Επιδότηση 400 εκατ. ευρώ της πρώτης κατοικίας και ενήμερων δανειοληπτών που επλήγησαν
από τον κορωνοϊό
Μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις που θα εμφανίσουν μείωση τζίρου τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό
Χορήγηση 2ης Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε περισσότερες επιχειρήσεις
Επιχειρηματικά δάνεια κίνησης με κρατική εγγύηση έως 80%
Ενίσχυση 2.000 επενδυτικών σχεδίων με 2,7 δισ. ευρώ
Αύξηση από 10 εκατ. ευρώ σε 30 εκατ. ευρώ για δαπάνες κοινωνικού τουρισμού

Νέα μέτρα για τον τουρισμό






1 Ιουνίου ανοίγουν τα ξενοδοχεία πόλης, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις
15 Ιουνίου ξεκινούν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία και καταλύματα
15 Ιουνίου ξεκινούν απευθείας πτήσεις εξωτερικού μόνο στο Ελ. Βενιζέλος
1η Ιουλίου ανοίγουν για πτήσεις εξωτερικού και τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας
Χωρίς τεστ και καραντίνα θα έρχονται στην Ελλάδα οι τουρίστες από το εξωτερικό
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