
…επιβεβληµένη σε εκείνους που ε-
πιδιώκουν να δηµιουργήσουν (σκόπι-
µες και κακόβουλες) εντυπώσεις σε
βάρος των υπευθύνων της έκδοσης
του Ε.∆., κινούµενοι από (ασυγχώρη-
τη) άγνοια και ταυτόχρονα πάσχουν
από…στραβισµό. 
Στη σελίδα της παράταξης «Οι

Μηχανικοί (ΤΕΕ) της Τάξης» (στο
προηγούµενο τεύχος του Ε.∆.), δηµο-
σιεύτηκε, µεταξύ άλλων, «καταγγε-
λία», σύµφωνα µε την οποία χρησι-
µοποιήσαµε «χάρτες που κυκλοφο-
ρούν οι Σκοπιανοί µε το όνοµα
RΕΡUΡLΙΚΑ ΜΑΚΕDΟΝΙJΑ στους ο-
ποίους µάλιστα συµπεριλαµβάνονται
και τα εδάφη της Μακεδονίας µας».
Σε σηµείωση της Παράταξης αναφέ-
ρονται τα εξής (η σύνταξη και οι υπο-
γραµµίσεις δικές τους):

«Την 20-2-06,  Συνάδελφος, για τη
δηµοσίευση του έγχρωµου ΣΚΟΠΙΑ-
ΝΟΥ χάρτη στο εξώφυλλο του Ενη-
µερωτικού ∆ελτίου του ΤΕΕ, Νο
2340/18-4-05,  ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ σε

µας  µε τις λέξεις “ΝΤΡΟΠΗ.
Είστε…Πράκτορες; Ανθέλληνες;  ΜΑ-
ΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ. ΑΥΤΗ
ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 800
Π.Χ. ΟΙ ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΕΜΦΑ-
ΝΙΣΤΗΚΑΝ το 800 Μ.Χ.” διότι επί του
χάρτη αναγράφονταν πάνω στην
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΜΑΣ οι λέξεις
RΕΡUΒLΙΚΑ ΜΑΚΕDΟΝΙJΑ.  
Η Παράταξη ζήτησε συγνώµη από

το Συνάδελφο διότι δεν πρόσεξε ώ-
στε να καυτηριάσει αµέσως την
ΠΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ενέργεια του ΤΕΕ να
δηµοσιεύσει ΣΚΟΠΙΑΝΟ αντί ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ χάρτη και υπεσχέθη να φέρει
το θέµα στη δηµοσιότητα και να ζη-
τήσει από το ΤΕΕ το λόγο για τη δη-
µοσίευση του ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ χάρτη,
τον οποίο  λόγο ζήτησε µε άµεση ε-
πιστολή της,  αριθ.  πρωτ.
2709/20.2.06,  προς το ΤΕΕ».
Τόσο ο καταγγέλλων, όσο και (κυ-

ρίως) ο υπεύθυνος της παράταξης
που ενστερνίστηκε άνευ οποιασδή-
ποτε διασταύρωσης την καταγγελία,
περιέπεσαν σε πλάνη οικτρά, καθώς
ο χάρτης που δηµοσιεύθηκε ως εξώ-

φυλλο αναφέρει ευθαρσώς τα Σκό-
πια µε το όνοµα που την αποκαλού-
µε εν Ελλάδι (και διεθνώς): Ρoranes-
na Jugoslovenska Rebublica Μake-
donija, δηλαδή: Πρώην Γιουγκοσλαβι-
κή ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ή
στα αγγλικά και συντοµογραφία
FΥRΟΜ). 
Προς επιβεβαίωση τον επαναδη-

µοσιεύουµε, ώστε να καταδειχτεί και
το δεύτερο ψεύδος της «καταγγε-
λίας», ότι…παραχωρούνται εδάφη
ελληνικά στα Σκόπια. Για την ιστορία,
µάλιστα, σηµειώνουµε ότι ο χάρτης
δεν είναι σκοπιανός, προέρχεται από
το επίσηµο χαρτογραφικό αρχείο
της ΕΕ, γι’ αυτό το όνοµα κάθε κρά-
τους-µέλους αναγράφεται στην τοπι-
κή γλώσσα και σε λατινικούς χαρα-
κτήρες, ενώ τα µη µέλη µε τη διεθνή
ονοµασία τους, αλλά στη δική τους
γλώσσα.
Όσο για την αποστροφή για «την

ΠΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ενέργεια του ΤΕΕ» αρ-
µόδια είναι άλλα όργανα για να απα-
ντήσουν στους συκοφάντες.
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Απάντηση…

ΦΠΑ…

Παράταση
προθεσµίας 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 2006

Συνταγµατικοί…

…και «δικλίδες ασφαλείας» (!). Ε-
ντός των επόµενων ηµερών, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, αναµένεται
να εκδοθούν οι τέσσερις αποφά-
σεις του υφυπουργού Οικονοµικών
Αντώνη  Μπέζα, αλλά και η ειδική ε-
γκύκλιος µε την οποία θα δίνονται
οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο
θα καθορίζεται το κόστος κατα-
σκευής και έτσι θα περιορίζονται οι
πιθανές συναλλαγές µεταξύ εφο-
ριακών και εµπλεκοµένων στα ακί-
νητα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο α-

ναλογών ΦΠΑ θα προκύπτει ουσια-
στικά από µια εξίσωση που θα α-
παρτίζεται από την αντικειµενική α-
ξία, το κόστος κατασκευής και τους
ειδικούς συντελεστές. Σύµφωνα µε
στελέχη του υπουργείου, το κόστος
κατασκευής έχει βαρύνουσα σηµα-
σία, καθώς διαπιστώθηκαν περιπτώ-
σεις ανέγερσης εµπορικών κέντρων
πολυτελούς κατασκευής, σε περιο-
χές της πρωτεύουσας και της περι-
φέρειας µε πολύ χαµηλή αντικειµε-
νική αξία. 
Για την ιστορία θυµίζουµε ότι το

ΤΕΕ είχε επισηµάνει τον κίνδυνο να
επανέλθουµε σε καταστάσεις συ-
ναλλαγής µε τον τρόπο που µεθό-
δευσε το αρµόδιο υπουργείο την ε-
πιβολή του ΦΠΑ, αλλά και τις νέες
αντικειµενικές αξίες. 

Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών η
προθεσµία υποβολής των δηλώ-
σεων φορολογίας εισοδήµατος
που λήγει την 1η/3/2006 µετατέ-
θηκε για τις 16/3/2006. 
Ηυποβολή των δηλώσεων αυ-
τών θα ολοκληρωθεί µέσα σε 11
εργάσιµες ηµέρες, ανάλογα µε
το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του
υποχρέου, µε αρχή για το ψη-
φίο1στις 16/3/2006.

…κρίθηκαν, από την αυξηµένη επτα-
µελή σύνθεση του Ε’ Τµήµατος του
Συµβουλίου της Επικρατείας, οι πολε-
οδοµικοί περιορισµοί που επιβάλλο-
νται στα εντός σχεδίου οικόπεδα, τα
οποία βρίσκονται σε οικοδοµικά τε-
τράγωνα των βασικών οδικών δι-

κτύων, απορρίπτοντας προσφυγή πο-
λίτη, ο οποίος ζητούσε να ακυρωθεί
Προεδρικό ∆ιάταγµα του 2001, που
τροποποιούσε τους όρους χρήσεων
γης και δόµησης στα οικόπεδα του
ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Νέ-
ας Ερυθραίας.

Οι πολεοδοµικοί περιορισµοί στα
οικόπεδα που βρίσκονται και στις
δύο πλευρές των βασικών οδικών α-
ξόνων κρίνονται αναγκαίοι, σύµφωνα
µε το ΣτΕ, καθώς συνδέουν µεταξύ
τους δήµους, εξυπηρετούν πολλα-
πλές λειτουργίες εντός των δήµων
και έχουν επιπτώσεις στην κυκλοφο-
ρία των αυτοκινήτων που κινούνται
µεταξύ δήµων που γειτνιάζουν. Προ-
στίθεται, µάλιστα, ότι οι περιορισµοί,
δεν αφορούν µόνο στα νέα κτίρια τα
οποία θα κατασκευαστούν, αλλά και
στα υπάρχοντα, καθώς αποσκοπούν
στην προστασία του οικιστικού περι-
βάλλοντος σύµφωνα µε το άρθρο
24 του Συντάγµατος. Επισηµαίνει, ε-
πίσης, το ΣτΕ ότι οι περιορισµοί αυτοί
αποτελούν θεµιτό περιορισµό της
συνταγµατικά προστατευόµενης πε-
ριουσίας των πολιτών, σύµφωνα µε
το άρθρο 17 του Συντάγµατος, αφού
δεν καθιστά τις ιδιοκτησίες αδρανείς
ούτε αίρει τη δυνατότητα εκµετάλ-
λευσής τους. 



…εύλογη, πλην, όµως, ατελέσφο-
ρη, καθώς η Πολιτεία παρέχει τη νο-
µιµοποίηση στην Εκκλησία (αρχικώς

µε µεταξικό νόµο και στη συνέχεια
µε τον Ν. 590/1977) κάνει µε επιστολή
του προς το Ε.∆. ο αρχιτέκτων Στέρ-
γιος  Α.  ∆ηµητριάδης.
Επισκεπτόµενος τη Μονή Αγίας

Λαύρας στα Καλάβρυτα, διαπίστωσε
πως σε απόσταση 2 - 4 µέτρων από
το ιστορικό εκκλησάκι του 17ου αιώ-
να (όπου κηρύχθηκε η Επανάσταση
του 1821) κτίζεται παρεκκλήσι επιφά-
νειας περίπου 18 τ.µ., προκειµένου
-σύµφωνα µε την απάντηση µονα-
χού- να…ανάβουν κερί οι επισκέπτες,
επισηµαίνοντάς του ότι για το έργο
δεν χρειάζεται άδεια από το υπουρ-
γείο.

«Νοµίζω ότι µια τόσο ιστορική
Μονή -σηµειώνει στην επιστολή του
ο αναγνώστης µας- θα έπρεπε να δι-
οικείται από ανθρώπους που διαθέ-
τουν όχι µόνο θρησκευτική συνείδη-
ση, αλλά και εθνική συνείδηση για να
σέβονται την ιστορική µας και αρχι-
τεκτονική µας κληρονοµιά».
Ή, επιτέλους, να αλλάξει η νοµο-

θεσία επί του προκειµένου, όπως,
άλλωστε, έχει ήδη ζητήσει το ΤΕΕ,
µε αφορµή το νέο σχέδιο νόµου για
την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ό-
ταν αυτό κατατεθεί στη Βουλή για
ψήφιση…

Καταγγελία…

Αυστηρότερο..
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…καθεστώς υλοποίησης του
Γ΄ ΚΠΣ ισχύει από τις αρχές
Μαρτίου. Περιορίζει ασφυκτι-
κά, πλέον, τα περιθώρια για…
ελιγµούς στην εκτέλεση των
έργων. Σύµφωνα µε εγκύκλιο
που έχει σταλεί στις διαχειρι-
στικές αρχές από τον υφυ-
πουργό Οικονοµίας Χρήστο
Φώλια,  δεν θα γίνονται στο ε-
ξής δεκτές αιτήσεις πληρω-
µών σε έργα που παρουσιά-
ζουν παρατυπίες, όπως ανεξέ-
λεγκτες επί έλαττον δαπάνες,
υπερβάσεις κ.ά. που ενδεχο-
µένως να επισύρουν και νέα
πρόστιµα στη χώρα από την
ΕΕ.
Αυτά, ενώ η απορρόφηση

κοινοτικών πόρων βρίσκεται
στο 42,7% της συνολικής κοι-
νοτικής συνδροµής των 21,3
δισ ευρώ.

Μια αναγκαία
διευκρίνιση

Είναι γνωστό, απολύτως σεβα-στό και αδιαµφισβήτητο ότι το
περιεχόµενο, το ύφος και όσα υ-
ποστηρίζονται στα κείµενα των
παρατάξεων, εκφράζουν τις αντί-
στοιχες παρατάξεις, όπως επίσης
ότι  για το σύνολο της έκδοσης
του Ε.∆. του ΤΕΕ, υπεύθυνος, κα-
τά το νόµο, είναι ο Πρόεδρός του.

Οι δηµοσιογράφοι, που επιµε-λούνται την έκδοση του Ε.∆.
είναι επίσης γνωστό -και πρέπει
να είναι απολύτως σεβαστό και
αδιαµφισβήτητο- ότι έχουν υπο-
χρέωση και καθήκον, να τηρούν
τους ηθικούς και δεοντολογικούς
κανόνες της δηµοκρατικής ενηµέ-
ρωσης, όπως αυτοί περιγράφο-
νται στον Κώδικα ∆εοντολογίας
της Ένωσης Συντακτών Ηµερη-
σίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΣΗ-
ΕΑ), της οποίας είναι µέλη και -
βεβαίως- να τηρούν και να προα-
σπίζουν τις νοµοθετικές προβλέ-
ψεις περί Τύπου. 

Έχοντας αυτά υπόψη, η δηµο-σιογραφική οµάδα του Ε.∆.
διαχωρίζει, εκ προοιµίου και δη-
µοσίως, τη θέση της, από το πε-
ριεχόµενο της σηµερινής σελίδας
της παράταξης Συσπείρωση Αρι-
στερών Μηχανικών, στο βαθµό
που το περιεχόµενο της συγκε-
κριµένης δηµοσίευσης:
• Είναι πιθανόν να προσκρούει
στο νόµο περί Τύπου, όσον α-
φορά στην προστασία της τι-
µής, υπόληψης, επαγγελµατικής
και πολιτικής αξιοπιστίας των
εικονιζόµενων προσώπων. 

• Είναι πιθανόν να προσβάλλει το
κοινό δηµοκρατικό αίσθηµα, για
παράδειγµα συνδέοντας ακου-
σίως ή εκουσίως «τηλεοπτικό
καρέ», που αναφέρεται στην
πρόσφατη δολοφονική επίθεση
κατά του προέδρου της ΓΣΣΕ κ.
Πολυζωγόπουλου, µε άλλα «τη-
λεοπτικά καρέ» της τρέχουσας
επικαιρότητας, µε ενιαίο και α-
παξιωτικό τρόπο.

Με απόλυτο σεβασµό στην ε-λεύθερη διακίνηση των ιδεών
και των απόψεων επισηµαίνουµε
την ανάγκη σεβασµού των δεο-
ντολογικών κανόνων του Τύπου
και της ενηµέρωσης.

Η δηµοσιογραφική οµάδα 
του Ε.∆. 


