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Μεσόγειος
«Οι ευρωπαϊκές πόλεις που βρέχονται από τη Μεσόγειο θα
πρέπει να συνεργαστούν στενότερα και να διεκδικήσουν από
κοινού τη λύση στα προβλήματά τους», ήταν μία από τις
απόψεις που διατυπώθηκαν σε εκδήλωση στο πλαίσιο
εορτασμού της «Ημέρας της Ευρώπης».

Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 4 Ιουνίου, έθεσε το υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του
όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών
προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών».

Σε σταθερή πτώση παρέμει-
νε το αγροτικό εισόδημα για

το Μάρτιο μήνα κατά τον οποίο
καταγράφεται μείωση κατά 5,6%
στις τιμές πώλησης προϊόντων
αγροτικής και βιομηχανικής πα-
ραγωγής και παράλληλα αύξη-
ση 2,5% στο κόστος παραγωγής.

Ειδικότερα ο Γενικός δείκτης
Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτη-
νοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις)
του μηνός Μαρτίου 2012, σε σύγ-
κριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Μαρτίου 2011, σημείωσε
μείωση κατά 5,6%, έναντι αύ-
ξησης κατά 2,8%, που σημει-
ώθηκε κατά την ίδια σύγκριση

των δεικτών του έτους 2011 προς
το 2010. Ο Γενικός δείκτης Τι-
μών Εκροών κατά το μήνα Μάρ-
τιο 2012, σε σύγκριση με το δεί-
κτη του Φεβρουαρίου 2012, ση-
μείωσε αύξηση κατά 3,3%, έναν-
τι αύξησης κατά 5,2% που ση-
μειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση των δεικτών του έτους
2011.

Στο 12μηνο
Ο μέσος σταθμικός δείκτης του
δωδεκαμήνου Απριλίου 2011 -
Μαρτίου 2012, σε σύγκριση προς
τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου
Απριλίου 2010 - Μαρτίου 2011,

παρουσίασε μείωση κατά 2,4%,
έναντι αύξησης κατά 14,4%, που
σημειώθηκε κατά τα αντίστοι-
χα προηγούμενα δωδεκάμηνα. 

Γεωργία- Κτηνοτροφία
Αντιστοίχως ο Γενικός δείκτης
Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτη-
νοτροφία του μηνός Μαρτίου
2012, σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο δείκτη του Μαρτίου 2011,
σημείωσε αύξηση 2,5%, έναντι
αύξησης κατά 10,7%, που ση-
μειώθηκε κατά την ίδια σύγ-
κριση των δεικτών του έτους
2011 προς το 2010.

Ο Γενικός δείκτης Τιμών Εισ-

ροών κατά το μήνα Μάρτιο 2012,
σε σύγκριση με το δείκτη του
Φεβρουαρίου 2012, σημείωσε
αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης
κατά 1,6% που σημειώθηκε κατ
την αντίστοιχη σύγκριση των
δεικτών του έτους 2011.

Τέλος ο μέσος δείκτης του
δωδεκαμήνου Απριλίου 2011 -
Μαρτίου 2012, σε σύγκριση προς
τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου
Απριλίου 2010 - Μαρτίου 2011,
παρουσίασε αύξηση κατά 7,0%,
έναντι αύξησης κατά 6,6%, που
σημειώθηκε κατά τα αντίστοι-
χα προηγούμενα δωδεκάμηνα. 
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Βιώσιμη ανάπτυξη για την Ευρώπη
Του Τάσου Δασόπουλου 
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Ελαστικοποίηση της συν-
θήκης του Μάαστριχτ, έκ-
δοση ευρωομολόγου και

ευρωπαϊκές εγγυήσεις για τις
τραπεζικές καταθέσεις πρότει-
νε για την επόμενη μέρα της Ευ-
ρωζώνης ο κ. Γιώργος Παγου-
λάτος, καθηγητής και σύμβου-
λος του πρωθυπουργού, Λουκά
Παπαδήμου.

Μιλώντας στην εκδήλωση
για την ημέρα της Ευρώπης που
διοργάνωσε η αντιπροσωπεία
του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Αθήνα, ο κ. Παγουλάτος
τόνισε ότι η συνθήκη του Μάα-
στριχτ, που επέβαλε χαμηλό
πληθωρισμό και χαμηλό έλ-
λειμμα, δούλεψε θετικά για τη
δημιουργία του κοινού ευρω-
παϊκού νομίσματος, αλλά τώρα
πρέπει να πετύχει και η οικο-
νομική ένωση, η οποία απαιτεί
διαφορετικές συνθήκες.

Το υπάρχον σύμφωνο
Τούτο διότι το σύμφωνο που δη-
μιουργήθηκε τότε δεν μπορεί
να λειτουργήσει και σήμερα, με
το σύνολο σχεδόν των κρατών-
μελών της ζώνης ευρώ να υπο-
φέρει από την κρίση χρέους.
«Δεν μπορεί δηλαδή σήμερα να
μην υπάρξει μια κοινή ομπρέλα
ομολόγων ή ένα κοινό ευρω-
παϊκό σύστημα εγγύησης κα-
ταθέσεων», τόνισε ο κ. Παγου-
λάτος.

Ο σύμβουλος του κ. Παπα-
δήμου παραδέχθηκε, παρ’ όλα

αυτά, ότι με την κρίση στην Ελ-
λάδα και στη συνέχεια την Ιρ-
λανδία και την Πορτογαλία η Ευ-
ρώπη ανέλαβε πρωτοβουλίες σε
χρόνο ρεκόρ για τα δικά της δε-
δομένα. «Τα προγράμματα οι-
κονομικής στήριξης, η δημι-
ουργία του Ευρωπαϊκού Ταμεί-
ου Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας και το επόμενο διά-
στημα του μονιμότερου Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Σταθερό-
τητας (ESM) είναι δείγματα μιας

τέτοιας προσαρμογής», τόνισε
ο κ. Παγουλάτος.

Βάλλοντας εμμέσως κατά
όσων θέλουν να αναιρέσουν ή να
καταργήσουν το μνημόνιο με
την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, τόνισε ότι
με βάση το ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο κανείς από όσους είναι μέ-
λος της ζώνης ευρώ δεν μπορεί
να καταγγείλει τις υποχρεώσεις

του. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυ-
ξη, τόνισε ότι το ζητούμενο δεν
είναι μόνο να δοθούν περισσό-
τερα χρήματα χωρίς κάποιο σχέ-
διο, αλλά να υπάρξει από εδώ
και πέρα βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην κατεύθυνση αυτή, τό-
νισε ότι και τα αναπτυξιακά μέ-
τρα που περιέχονται στο μνη-
μόνιο, αλλά και τα υπόλοιπα
που δρομολογούνται από την
Ε.Ε., θα έχουν μεσοπρόθεσμη
και όχι άμεση απόδοση. Δεν θα

πρέπει δηλαδή να περιμένει κα-
νείς θεαματική βελτίωση από
τη μια χρονιά στην άλλη. 

Διαπραγμάτευση
Ο υποδιευθυντής των συμβού-
λων ευρωπαϊκής πολιτικής του
γραφείου του προέδρου της επι-
τροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρό-
ζο, και πρώην ευρωβουλευτής,

Μαργαρίτης Σχοινάς, αναφερό-
μενος εμμέσως πλην σαφώς στην
επόμενη μέρα του μνημονίου,
άφησε να εννοηθεί ότι ο μόνος
δρόμος είναι η διαπραγμάτευ-
ση.

Τόνισε συγκεκριμένα ότι, με
βάση τα ιστορικά της στοιχεία
από την ίδρυσή τη, η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή έπαιρνε αποφά-
σεις με βάση το τρίπτυχο διά-
λογος - συνδιαλλαγή - συμβιβα-
σμός.

Χαρακτήρισε την ανάπτυξη
ως πολυπαραγοντικό αποτέλε-
σμα και εξέφρασε τη θέση του
ότι πλέον η Ευρώπη είναι πολύ
πιο έτοιμη από ό,τι ήταν όταν
ξεκινούσε η κρίση. Επισήμανε,
έτσι, το ευρωπαϊκό οπλοστάσιο
για την επανεκκίνηση της ανά-
πτυξης, τη διαβούλευση για τα
ομόλογα έργων, τα ταμεία εγ-

γυοδοσίας και τη δυναμικότε-
ρη διαχείριση των πόρων των
διαρθρωτικών ταμείων που απο-
φασίστηκε για την Ελλάδα εδώ
και καιρό.

Επανέλαβε με τη σειρά του
ότι, παρά τη βραδύτητα λήψης
αποφάσεων, η Ευρώπη αντα-
ποκρίθηκε και πήρε θέση στην
κρίση. Τόνισε βέβαια ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα
πρέπει να παίξει ενεργότερο ρό-
λο στην αναζωπύρωση της ανά-
πτυξης της οικονομίας από ό,τι
σήμερα. 

Επανεκκίνηση
Ο επικεφαλής της αντιπροσω-

πείας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Ελλάδα, Παναγιώτης
Καρβούνης, θύμισε με τη σειρά
του ότι ήδη η Ευρώπη έχει αν-
ταποκριθεί στο αίτημα της Ελ-
λάδας για επανεκκίνηση της ανά-
πτυξης με την αύξηση της κοι-
νοτικής συμμετοχής στα έργα
του ΕΣΠΑ στο 93% από τα τέλη
του 2011.

«Με τον τρόπο αυτό», τόνι-
σε, «η Ελλάδα έχει την ευκαιρία
να προχωρήσει έργα τώρα με
σχεδόν αποκλειστική κοινοτική
χρηματοδότηση».

Η επόμενη κίνηση αφορά τα
νέα ταμεία εγγυοδοσίας με χρή-
ματα από το ΕΣΠΑ. Αναφέρθηκε
ιδιαίτερα στο πρώτο ταμείο για
τη ΜΜΕ το οποίο αναμένεται να
δώσει δάνεια ύψους 1,4 δισ. ευ-
ρώ με αρχικό κεφάλαιο εγγύη-
σης περίπου 500 εκατ. ευρώ από
το ΕΣΠΑ.
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[Αθήνα] Προβληματισμοί για το μέλλον με αφορμή εκδήλωση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Δεν μπορεί
σήμερα να μην

υπάρξει μια κοινή
ομπρέλα ομολόγων
ή ένα κοινό ευρωπαϊ-
κό σύστημα εγγύη-
σης καταθέσεων».

Γιώργος Παγουλάτος,
καθηγητής και σύμβουλος
του πρωθυπουργού,
Λουκά Παπαδήμου.

”

Μειώθηκε το εισόδημα αυξήθηκε το κόστος παραγωγής
[ΕΛΣΤΑΤ] Το Μάρτιο υποχώρησαν οι τιμές πώλησης πρωτογενούς τομέα κατά  5,6%

Κοινότητα
και δήμοι

▼ Στην παρέμβασή του
μέσω του διαδικτύου ο
ευρωβουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ Γιώργος Σταυρακά-
κης, και ειδικότερα σε
ό,τι αφορά την επόμενη
προγραμματική περίοδο,
δήλωσε ικανοποιημένος
από το γεγονός ότι μεγά-
λος αριθμός ελληνικών
περιφερειών προετοιμά-
ζονται και κάνουν σχέδια
για την περίοδο 2014 -
2020.  Ο δήμαρχος Αγίων
Αναργύρων και πρόεδρος
της ένωσης δήμων της Ατ-
τικής, Νίκος Σαράντης,
τόνισε με τη σειρά του
ότι η Ευρώπη δίνει ευ-
καιρίες για την ανάπτυ-
ξη της περιφέρειας που
η Ελλάδα θα πρέπει να
αξιοποιήσει. Ο πρόεδρος
του δικτύου «ΕΟΕΣ Αμ-
φικτυονία - Δίκτυο Αδελ-
φοποιημένων πόλεων και
περιοχών της Μεσογεί-
ου», Δημήτρης Αργιανάς,
τόνισε τη σημασία της
άμεσης σύνδεσης και συ-
νεργασίας των πόλεων και
των χωρών της Μεσογεί-
ου.
Τέλος, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και Ανάπτυ-
ξης, Ράλλης Γκέκας, τόνι-
σε ότι η ιδέα της απο-
κέντρωσης πρέπει να γί-
νει από ιδέα πράξη.

Διαβούλευση για
τον Παρνασσό




