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Δήμος Μεγαλόπολης:

Και Ηλεκτρονικά η υποβολή και παραλαβή αιτήσεων Δημόσιας Διοίκησης

O

Δήμος Μεγαλόπολης, στα πλαίσια
της καλύτερης εξυπηρέτησης των
δημοτών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ενημερώνει τους πολίτες ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτησή
τους με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, λειτουργεί η Κεντρική Διαδικτυακή
Πύλη ΕΡΜΗΣ στο διαδικτυακό κόμβο
www.ermis.gov.gr. Για την είσοδο στην
Πύλη ΕΡΜΗΣ απαιτείται η πιστοποίηση κάθε
χρήστη με την εισαγωγή των προσωπικών
κωδικών TAXISNET.
Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που παρέχονται από
την Πύλη ΕΡΜΗΣ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Κατηγορία 01:
(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/elServices?p_type=1)
Ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση δημοσίου εγγράφου από
Υπηρεσίες Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, παραλαμβάνοντας το αιτούμενο έγγραφο είτε στην
ηλεκτρονική θυρίδα του είτε από το Κ.Ε.Π. που
έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής του.
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται μεταξύ
άλλων:
⚫ Η χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
⚫ Η χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης
γέννησης
⚫ Η χορήγησης αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης

δύνανται να κάνουν χρήση των παραπάνω ηλεγάμου
⚫ Η χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης κτρονικών υπηρεσιών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΠ και Δημοτολογίου του Δήμου μας.
θανάτου
Βεβαίως, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν
τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση
Κατηγορία 02:
της
πανδημίας του κορωνοϊού, υπενθυμίζε(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/porται ότι οι πολίτες πρέπει πρώτα να επικοιtal/ermis/elServices?p_type=2)
Ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αί- νωνούν τηλεφωνικά με το Κ.Ε.Π. και το
τηση για τη χορήγηση δημοσίου εγγράφου από τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου μας για
Υπηρεσίες Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, πα- οποιαδήποτε πληροφόρηση.
ραλαμβάνοντας άμεσα το αιτούμενο έγγραφο Μπορούν να υποβάλλουν τηλεφωνικά ή μέσω email τα αιτήματά τους για τη χορήγηση δημόσιων
στην ηλεκτρονική θυρίδα.
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται μεταξύ εγγράφων (βεβαιώσεων / πιστοποιητικών), στα
παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, και να τα παάλλων:
⚫ Η χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δη- ραλαμβάνουν αποκλειστικά οι ίδιοι από τα ΚΕΠ,
κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης, με την επίμοτολόγιο)
⚫ Η χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό δειξη της ταυτότητάς τους ή ταχυδρομικώς.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Δημοτολόγιο)
⚫ Η χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατά- Α) ΚΕΠ Μεγαλόπολης:
τηλ.: 2791360282-2791360283,
στασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
⚫ Η χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης fax: 2791360281,
email: d.megalopolis@kep.gov.gr
γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
⚫ Η χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης Β) Δημοτολόγιο Δήμου Μεγαλόπολης:
τηλ.: 2791360224,
γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)
⚫ Η χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης fax: 2791360213,
email: dimgio@megalopoli.gr
θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
⚫ Η χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάΟ Αντιδήμαρχος Διοικητικών &
στασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο).
Οικονομικών Υπηρεσιών
Οπωσδήποτε, εξακολουθεί να παρέχεται εξυπηΔημήτριος Σιέμπος
ρέτηση στους πολίτες, ιδιαίτερα σε όσους δεν

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τ

ο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανταποκρινόμενο άμεσα
στη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με την έξαρση της πανδημίας του
κορονοϊού και το κλείσιμο των σχολείων
και των Πανεπιστημίων, έχει ήδη ξεκινήσει από τις 23 Νοε 2020, κατόπιν σχετικής
απόφασης της Συγκλήτου, την παροχή ηλεκτρονικών μαθημάτων, χρησιμοποιώντας
τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα εργαλεία τηλεκπαίδευσης.

Το Τμήμα χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (π.χ., eclass)
στα μαθήματά του. Επιπρόσθετα, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης και για την παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής διαδικασίας, όλοι
οι διδάσκοντες του Τμήματος παρέχουν μαθήματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (online), χρησιμοποιώντας αντίστοιχες πλατφόρμες (Teams,
Webex, Zoom, Skype for Business, κτλ). Επίσης,
έχουν ήδη δοθεί λύσεις για σχεδόν το σύνολο
των μαθημάτων που εμπεριέχουν και εργαστηριακό μέρος.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, με

σεβασμό προς τους φοιτητές του, κάνει ό,τι μπορεί για περιορίσει τις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και είναι δίπλα τους σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο.
Τελειώνοντας, να σημειώσουμε ότι μέρος του
προσωπικού του Τμήματος παρέχει υποστήριξη
σε δράσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, προσπαθώντας να συνδράμει στη
γενικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης και σε
διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης.
Τα μέλη του τμήματος
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Ένταξη επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών στην απαλλαγή 40%
μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης και αναπροσαρμογή δήλωσης ΚΑΔ

Τ

ο Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του αλλά και ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος επιβεβαίωσαν επισήμως
όσα ανακοινώθηκαν στη Βουλή, μετά την
κοινή επιστολή της προηγούμενης εβδομάδας των Προέδρων των επιστημονικών φορέων της χώρας για την ένταξη και των
επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών
στο μέτρο της απαλλαγής του 40% των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης, στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων
του κορωνοϊού στους πληττόμενους κλάδους της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται ότι «το
μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν σημαντικά από την κρίση του κορονοϊού,
μέσω της έκπτωσης κατά 40% του ενοικίου της
επαγγελματικής τους στέγης αφορά και τους
πληττόμενους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων. Επιπλέον, το μέτρο αφορά
και τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές,

εφόσον η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε
προσωρινή αναστολή.»
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης που
ψηφίσθηκε ήδη από τη Βουλή αναμένονται τις
επόμενες ημέρες και εκ της ανακοίνωσης διασφαλίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες – επιστήμονες αντιμετωπίζονται στο συγκεκριμένο
μέτρο όπως όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα της άμεσης υπαγωγής των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος
επαγγελματικής στέγης είχαν αποστείλει, κατόπιν συνεννόησης και συντονισμού της δράσης
τους, επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, οι Πρόεδροι του
ΙΣΑ, Γεώργιος Πατούλης, του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας και της
Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός,
και η κυβέρνηση ανακοίνωσε στη Βουλή δια του
αρμόδιου υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου
Βεσυρόπουλου την αποδοχή του αιτήματος.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την

ίδια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών,
η κυβέρνηση αποδέχεται ένα ακόμη αίτημα που
διατύπωσαν επανειλημμένα η Διοικούσα Επιτροπή και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προς τους αρμόδιους Υπουργούς για τους πληττόμενους
ΚΑΔ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται από το
ΥΠΟΙΚ, «σε επιχειρήσεις που, λόγω σφάλματος
κατά την προηγούμενη περίοδο, είχαν δηλώσει, ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) κάποιον που δεν ανταποκρίνονταν στη
βασική και κυριότερη δραστηριότητά τους, δίνεται η δυνατότητα να αποκαταστήσουν την ορθότητα της κατάστασης, προβαίνοντας σε
αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ
στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι και την 24η Απριλίου
2020. Η τροποποίηση είναι εφικτή υπό την
προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται ήταν ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ
στο μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο
ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστά έσοδα του φορολογικού έτους 2019.
Προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.»
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Ο ένας να βοηθάει τον άλλον

ο κείμενο αυτό το γράφουμε με την
παρότρυνση ομάδας νοσηλευτών
πού εργάζονται σε νοσοκομείο των
Αθηνών. Πράγματι, μετά την τηλεφωνική
επικοινωνία μας με τους νοσηλευτές πού ομολογουμένως δίνουν μαζί με τους
γιατρούς την μεγαλύτερη μάχη κατά του
κορωνοϊού στις μέρες μας-, θεωρήσαμε
αναγκαίο να επισημάνουμε κάποια πράγματα, πού ξέρουμε, αλλά πού επιβεβαιώνονται πλέον από τους ειδικούς.
Δεν είναι μόνο τα κρούσματα από τον ιό πού
πρέπει να αντιμετωπίσουν και αυτοί και όλοι
μας, αλλά οι ψυχικές συνέπειες που υφίστανται
οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι τόσο καιρό κλεισμένοι στα σπίτια τους. Είναι φυσιολογικό ότι
αυτή η απομόνωση και αποξένωση δεν θα έχει
καλά αποτελέσματα, κυρίως στον ψυχολογικό
τομέα. Όμως θα το επαναλάβουμε και πάλι. Είναι
αναγκαίο να πειθαρχήσουμε! Ίσως για πρώτη
φορά οι οικογένειες έμειναν, για τόσες μέρες
μόνες τους και οι σχέσεις μεταξύ των μελών τους
δοκιμάζονται. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να βαστάξει ο καθένας τον χαρακτήρα
του άλλου. Οι νοσηλευτές μας περιέγραψαν
ότι υπάρχουν απόπειρες αυτοκτονίας και
επίσης τραυματισμοί από εκδηλώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Το θέμα γίνεται σοβαρό
και είναι αναγκαίο να σταθεί ο καθένας

δίπλα στον άλλον. Ας έχουμε υπομονή στις
ιδιαιτερότητες του καθενός. Ας σκεπτόμαστε
τις δικές μας και έτσι θα είμαστε πιο επιεικείς στους άλλους.
Επίσης, ας μην αισθανθεί κανένας μόνος του. Είμαστε στις οικίες μας, αλλά για ότι χρειαστεί ο
άλλος, θα είμαστε δίπλα του,παρόντες. Και μόνο
η ιδέα αυτή στηρίζει τον συνάνθρωπό μας.
Θα μείνουμε στο σπίτι μας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα ωφέλιμα, πού μπορεί να μας ήταν κάποτε αδιάφορα ή και βαρετά.
Ας τολμήσουμε για παράδειγμα, να κάνουμε
αρχή για την ανάγνωση ενός βιβλίου. Πολύ βοηθάει η μελέτη των βιβλίων. Ειδικά για όσους
αγαπούμε τον γραπτό λόγο η περίοδος που διανύουμε μπορεί να είναι «αναγνωστικά» ή και
συγγραφικά πολύ γόνιμη και παραγωγική.
Ακόμα, η παρακολούθηση στο διαδίκτυο κάποιων ντοκιμαντέρ ιστορίας και άλλων επιστημών έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εννοείται και η
ακρόαση ομιλιών θεολογικού περιεχομένου και
αυτές πολύ στηρίζουν τους ανθρώπους. Εδώ βέβαια χρειάζεται προσοχή διότι μερικές εξ αυτών,
όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά αντίθετα παραπλανούν και φοβίζουν. Υπάρχουν όμως και πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που μπορεί κάποιος να βρει,
να μάθει αρκετά και να στηριχθεί πνευματικά.
Ακόμα, είπαμε, ότι επειδή ο εκκλησιασμός προς
το παρόν δεν επιτρέπεται, το σπίτι μας να γίνεται
ένας μικρός ναός. Όσο μπορούμε να προσευχό-

μαστε και έχουμε πλέον
για πολλά να προσευχηθούμε. Μην ξεχνάμε ότι
είμαστε στην περίοδο της
Μεγάλης Τεσσαρακοστής
και πηγαίνουμε για το
Πάσχα. Όσο μπορούμε
και γίνεται, να είμαστε κοντά σε αυτό το κλίμα
που οδηγεί στην μεγάλη Εορτή. Η μεγάλη βοήθεια για όλους μας, για όσους έχουν κουραστεί,
για αυτούς πού χάνουν την δουλειά τους και δικαιολογημένα στεναχωριούνται, είναι ότι έρχεται
η Ανάσταση. Είναι μεγάλο γεγονός αν το πιστεύεις. Δεν ξέρουμε αν γίνει εντός ή εκτός ναού
για τους περισσότερους, αλλά θα γίνει και όλοι,
έστω και σε αυτές τις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες, αναμένουμε και εφέτος την «Ανάσταση των ψυχών μας»! Ευχόμαστε να φύγει το
σκοτάδι, που δεν μας ταιριάζει και να ζήσουμε
στο Φως! Τον Σταυρό μας τον σηκώνουμε ήδη,
ας κοιτούμε λοιπόν με καλή αναμονή και ελπίδα
την Ανάσταση που πλησιάζει!
Να σας θυμίσουμε ότι όλοι οι κληρικοί, Ιεράρχες,
ιερείς, μοναχοί και μοναχές προσευχόμαστε για
εσάς, όπως κάνουμε και για όλον τον κόσμο. Η
προσευχή έχει μεγάλη δύναμη! Κάμετε και εσείς
παρακαλούμε το ίδιο και τότε αυτά τα δύσκολα
που περνάμε, θα αλλάξουν και θα έχουν καλή
έκβαση για όλους μας.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τ

ην αξιοποίηση ξενοδοχείων και καταλυμάτων για να χρησιμοποιηθούν ως
ασφαλή κτίρια φιλοξενίας ασθενών με
ήπια συμπτώματα Κορονοϊού ζητά σε επιστολή
του το Επιμελητήριο Αρκαδίας στους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια, Δήμοι Αρκαδίας, και
στον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου),
ώστε να το προτείνουν από κοινού, στους αρμόδιους Υπουργούς, ως συμπληρωματικό
μέτρο για τη στήριξη του συστήματος υγείας
με την επισήμανση ότι το Επιμελητήριο είναι
πρόθυμο να αναλάβει μέρος του κόστους.
Αξιότιμοι κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Τ.Ο.Π.,
Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας μία πρόταση
για τη στήριξη του συστήματος υγείας και των
συμπολιτών μας στις δύσκολες μέρες που διανύουμε και την οποία, αφού εξετάσετε και εσείς
από την πλευρά σας, μπορούμε να προτείνουμε
από κοινού στους αρμόδιους Υπουργούς, ως
συμπληρωματικό μέτρο, στα ήδη ληφθέντα
μέτρα προστασίας που έχει λάβει η Κυβέρνηση.
Πρόκειται για ένα μέτρο που ευχόμαστε, φυσικά,
να μην χρειαστεί, αλλά το προτείνουμε ώστε να
είμαστε προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο.

Η πρόταση αυτή αφορά στην αξιοποίηση κάποιων ξενοδοχείων ή άλλου τύπου καταλυμάτων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία λόγω
των μέτρων της Κυβέρνησης παραμένουν ούτως
ή άλλως κλειστά και τα οποία μπορούν, αφού ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, να χρησιμοποιηθούν ως ασφαλή κτίρια για να
φιλοξενηθούν ασθενείς σε καραντίνα με ήπια
συμπτώματα κορονοϊού, οι οποίοι χρήζουν απομόνωσης και παρακολούθησης – όχι τα σοβαρά
περιστατικά, προκειμένου να απεγκλωβιστούν,
κατά το δυνατό, τα νοσοκομεία της Περιφέρειας
μας, αλλά και να προστατευθούν οι οικογένειες
των ασθενών και το κοινωνικό σύνολο.
Σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών συλλόγων, τους επιχειρηματίες και
την πολιτεία, μπορούν να εξειδικευθούν οι όροι
και οι προϋποθέσεις που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Προφανώς στους μικρότερους Δήμους οι
ανάγκες σε κλίνες θα είναι μικρότερες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότερες μονάδες
φιλοξενίας, ενώ στην Τρίπολη οι ανάγκες ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες και θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί ένα ξενοδοχείο.
Φυσικά όσοι διαθέσουν τα ξενοδοχεία τους θα
πρέπει να αποζημιωθούν για τις μέρες που θα

χρειαστεί να φιλοξενήσουν ασθενείς και στη
συνέχεια για την απολύμανση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και
των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας είναι
πρόθυμο να αναλάβει το κόστος αυτό, μετά από συνεννόηση με τους επιχειρηματίες-ξενοδόχους.
Όλοι οι φορείς ενωμένοι πρέπει να προχωρήσουμε με αίσθημα ευθύνης και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τον κίνδυνο
που παραμονεύει το επόμενο διάστημα. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση που τόσο μας πλήττει, αλλά δυστυχώς
μιλάμε για μαραθώνιο. Η ταχύτατη εξάπλωση
του Κορονοϊού αναγκάζει όλους μας να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες συνθήκες. Είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας την
παρούσα πρόταση, με γνώμονα πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας.
Εν αναμονή της απάντησής σας.
Με εκτίμηση,
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ

