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I. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αι Πρώτη προτεραιότητα δόθηκε

Υπουργείου ¡Μακεδονίας Θράκην «V
συντονιστικού Υπουργείου στην προσπάθεια
ρυθμών οικονομικής, κοινωνικής Καί πολίτΐ
χώρ|ου της Βόρει ας Ελλάδας, που αποκτά ίδι
τη ¡χώρα μας| ιδιαίτερα μετά τις Κσσμσγσ
ειπ ο ο νεβ η ο α ν | τα τελευταία χρ ό νια στη Β
Ευρώπη, καθώς και στις χώρες της πρώην Σοβι
Στην πράξη, το ΥΜΑΘ συ
περιφέρειες |η ς Βόρειας Ε λλάδας για τι
περίφερειακώή ειναπτυξίακών προγραμμάτων
των μεγάλων <*ν ιιπτυξιακών έργων, καθώς και
και ι εφαρμογή από τα καθ' ύλην αρμόδι
πρόσθετων ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟ
θρ^κη (ύψους 52 δίς δρχ.) και στους ν ο
Γρε^ενώ ν λόγφ ί ων σεισμών (ύψους 82 δ ίς δρχ

lONIA^

- ΘΡΑΚΗΣ

αξιοποίηση του
ήίφερείφκοΰ
άχυνόή ς των
ανάπτυξης του
;pn σημασία για
ά λ λ ο υ ς που
Ανατολική
ς Έ νώ σης.
ιάε τ ις τρ εις
προώθηση των

γην υλοποίηση
την εκπόνηση
πουργεία των
MATfcN στην
Κοζά^νης και

Β, Αξιοποιιίθηκε το Πρόγραμμά Παρα μεθορίων
Περιοχών (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων >υνολικού ύψους
την 'τριετία 94|-% 8 δις δραχμών για τη ν χρη λ οδότηση) τοπικής
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σημασίας έργ^ν υποδομής κυρίως στην παραμ
χιλιομέτρων |από τα ου ν opa, προκειμένσυ
μειονεκτσύσες περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση
κάτοικου νται jamó τους Πομάκους στη Θράκη

>plo ζώΜη τω ν 25
εντσχύθούν οι

.ς περιοχές που

Ι’| Καταρτίσθηκαν δυο ειδικά Π[ γράμ μ ατά που θα

ξεκινήσουν ήδ|η το Φθινόπωρο του τρ έχο ντο ς ί ι <
α. Το πρώτο αφορά την δημιουργία ΚΙΚ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με σι
ιατρικής φ ρονιι >ας στους πληθυσμούς ακρίτΐΐ ό|
Ρ· ί ο δευτερτ| α ®Ρ°Ρ<* την εφαρμογή π ρογρ ά ρι|
ΚΙΝΗΤΩΝ λΙ ν ΚΙΣΊΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ γΐα| τους μαθητές των ολιγοθέσ^ )
παραμεθόριων περιοχών.

ψ ϊ

ια τ ρ ι κ ώ ν

την προσφορά
περιοχών,
ά ς ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΙΣΘ(ΗΤΙΚΗΣ
σχολείω ν των

Δί Αναπτύχθηκε, οε συνεργασία
το Υπουργείο
Αιγαίου και Εθνι κής Αμυνας, το Πρόγραμμα
^ΙΓΑΙΟ ΚΥΠΡΟΣ, ενια ίος χώρος - πορεία στο
με σ φ χ ο την
των α^ρίττκών
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική θωρά*
περιοχών του ελληνισμού. Το πρόγραμμα
ί ιέ Í α®ε Ηδη την
διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων στην Θράκι o to Αιγαίο και
στην Κύπρο, ¡την δρομολόγηση ναυτιλιακής r αμμής άπό την
Θράκη προς τα ιιηοιά του Αιγαίου, καθώς και η ν από καινού με
Αιγάΐο και Κυ^ρο διοργάνωση σειράς πολιτι σ τ ΐϊ 'η {δράσεων.
του
I I ϊ!>ι λιομ ός
Ε.|
Χρηματοδοτήθηκε
ο
Χρηματιστηριακού Κέντρου Θ εσσαλονίκης αο< Ρ ^ σε πρόσφατα
να λειτουργεί.
Ζ \ Έ γινε ουοτημαηκή καταγραφή τ *νι π ροθ η μ ά τω ν
αποκατάστασής (οτεγαστικά, επαγγελματικά, χ γι i α ς παιδείας)

που αντιμετώπιζαν οι παλιννοστούντες ομογι y fú και ά ρχιυε η
Προγραμμάτων
εφαρμογή
όε συνεργασία με τ ο ν Ο.
ι
ι
και οέ ά λλες
Επαγγελματικής κατάρτισης γ ι’ αυτούς κα<
ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι Πομάκσΐ
(^άκης.;
Η] Ύποστηρίχθηκε η ανάπτυξη
παραγωγικών λαι επαγγελματικών φορέω ν της

με ι|ους αντίστοιχους των Βαλκανικών Χωρώ' .

συνεργασιών
<*ιας Ε λλάδας

>ος τοΝ σκοπό

αυτό δημιουργηΙ >ηκε το Γραφείο Αιαβαλκανικ <

ινεργφσίας και

χρηματοδοτήθηκαν από το ΥΜΑΘ 25 A te l

Συνέδρια στη
θεροαλονικηιμε θέματα Ο ικονομίας, Επίοιημι ’ Πολιτισμού.

0 . Με οτόχο την προώθηση της α χ ντρωσπς και τη
θεσμική ενισχυτή του συντονιστικού ρόλου τ< >>|
θ , α λλά και
την εξαοφάλιόη ε ν ό ς ολόκληρου υποστηρικτι
συστήματος για
Θεσσαλονίκη
ν α μπορέσει ίη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα
το Υπουργείο
ειδικότερα, να ανταπσκριθεί στα νέα 6εδθ| έ
Μακεδονίας Θ ρ ά κ η ς κατήρτισε και υπέβαλε γ{ι ήρόταση για την
θεσμοθέτηση ί
του
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, υπό την προεδρία ι|+ Υπουργού και με
Ιίερίφερειώ ν της
συμμετοχή ΐω[ν Γενικών Γραμματέων των τρ ι
Υπουργείου,
Βόρειας Ελλάδας και του εκάστοτε εμπλεκ
ματιομός και η
Με] τον τρόφο αυτό θα βελτιωθεί ο ηρογι
συνέργεια έργων και δράσεων. Για τ ο ν Ιδί; οι οπό χυ ΥΜΑΘ
κατήρτισε και υπέβαλε επίσης την πρόταση γ * τη||ν εγκατάσταση
στή θεσσαλο|νίιιαΐ Κεντρικών Διοικητικών Ν ^ ι^δων (ΕΙΔΙΚΩΝ
ΓΡ,\ΜΜΑΤΕΐ|ϋΝ) ορισμένων Υπουργείων,
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ιή ΜΑ

Οι
βασικές
πρωτοβουλίες
του)
Υπουργείου
Μ ακεδονίας - Θράκης για το επόμενο διάσπη ι * φ ιν πλκιοφηφία
τουζ δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο του ι ικ ϊό σχεδιαομοό,
ΑΛ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Οι y, ιμ άντικότερες εξ
αστών είνα ι οι ε|;ής:
1. Η εφαρμογή του προγράι ψ γτός ΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΑΤ+ΡΙΚΩΝ Μ^ΝΑΛΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΑ
:^Σ Σ’ ΟΛΟΥΣ
ΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΓΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡ>
Κάθε κινητή
μονάδα θα περιλαμβάνει κατάλληλα διαμ φ ρρμ ένο όχημα,
εξυπλιομένο με εξεταστικό κρεβάτι, ηλι Εΐρυκαρδυογράφο,
αναλιπή εξετάίσεων αίματος, πιεσόμετρα, ακοι >αι;ά, ωτοσκόπια,
οφθαλμοσκόπια, κ.λ.π. και θα οτελεχώ νον άι απο ¡ιατρούς
ειδικότητας των Νομαρχιακών Νοσοκομείων όπ|ως παθολόγο.
καρδιολόγο, γμναικσλόγο, παιδίατρο καθώς ιΐοέ ΒαρασΚευαστή
βοηθό μικροβιολόγου. ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΥΤΕΣ $Α ΑΩΣΟΥΝ ΤΗΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΡΟΔΗΙΓΠΚΗΣ ΜΓρϊΚΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
ΓΩΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
IDV Σεπτέμβριο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ. Ή δη μέσα
παραδίδονται σι:ο ΥΜΑΘ οι πρώτες μονάδες για έναρξη
εφαρμογής προγράμματος.
εφαρμογή του πρσγράμΐίΧΓος, από το ν
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΩΝ
Οκτώβριο.
τφ ν
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μ ι ιο ύ ς μαθητές
ίων ολιγοθέοεω / σχολικών μονάδων οτι ; Παραμεθόριες
περιόχές.
άφ' ε ν ό ς να
Στόχος του προγράμματος είνα
προωθήσει το βι βλίο και να βοηθήσει σ η ι t νάπτυξη του
ενδιαφέροντος γι ι το βιβλίο στους μαθητές α υ Τίν ίων σχολείω ν
και άφ' ετέρου να δώσει την ευκαιρία ν α διΙ 3${£ Οσν στοιχεία
αισθητικής αγωγή·: που ως τώρα διδάσκεται μό οίσ^α πο^υθέσία
σχολεία.
Ήδη μέσα στον Οκτώβριο παραδίδ νέ οι στο ΥΜΑΘ
από τΐην ΕΑΒΟ Θεσσαλονίκης τα δυο πρώτα ΊΒ βΚΐ ίαυτοΐίίνητα"
2.

Η

Ή

Μ

ι;·1:!
•:«Κ
«ιί>

I
! .
I

ι .

□ου θα περιλαμβάνουν 3.000 βιβλία, θα

εξοπλισμένα με

οι γχρονη υλμκοτεχνίκή υποδομή και θα στελι

ίΐοθηκάριο
ωγής.

και

εκπαιδευτικούς

ν βέβαια από

ειδιι

αισθητικής

φς
ΚΛΗΡΟΥΣ
3.
Η
εφαρμογή
προγράι
ΠΙΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΛΩΝ TΩ^
*α μ )ε θ ο ρ ιω ν
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ π·ψι)\ τώρα βεν έχουν
►ο]fράμματος είνα ι
ιθοόν από την
προφανής. Μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα τιί ι'
ΕΊί'3 συνολικά 30 τηλεοπτικοί αναμεταδότη: ιπ ό τήν Δυτική

τηλεοπτική λήψη. Η αναγκαιότητα αυτού του

Μ ακεδονία έω<: την Σαμοθράκη.

Ήδη χρηματοδοτήθηκε το πρόγι )μά από τ ο ΥΜΑΘ
Ken η εγκατάσταση των αναμεταδοτώ ν θα < ίοςι από το τέλο ς
αυτού του Σεπτέμβρη.
:οσάλο
ΤΟΥ
4. Η ίδρυση, με έδρα την
ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΦΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ).
Οι λόγοι που οδηγούν στην it iijon του Ιδρύματος
α ϊτού είναι μεταξύ άλλων η διαπίστ■&.«Η' ελλείψεων που
παρουσιάζονται στην χώρα μας στο λεγόotff^fo "Χαρ^ογραφίκό
Εολιτισμού, αλλά
Εξοπλισμό" στον τομέα της εκπαίδευσης, τ
τελευταία χρ ό νια
και της διεθνούς παρουσίας μας. Ά λλω στε
Ιιιής επικοινω νίας
γίναμε μάρτυρες με την συμβολή των μέσων
οι χά ρ τες στη
του ρόλου non έπαιζαν και παίζουν δίεΙ
διαμόρφωση "γεωγραφικών συνειδήσεων".
Η ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ (ίκ α τύ da καθιερωμένα
Γ ’ Κ.λ.Π() θα είνα ι
πρότυπα των Εθνικών Βιβλιοθηκών, Ταινιοΐ
το Ίδρυμα που θα μεριμνά για την διάσω|: ί ν ό ς εξααιρετικού
ιναξι
χάρτογραφικου πλούτου (που τώρα διαοιώ|£Γ αι αναξιοποίητος
»OnJ ανάδειξή
μόνο από ιδιώτες) την συλλογή, έρευνα, τ k χnpiwonJ
ιούς αλλά και
το ιν χαρτών και την αξιοποίηση όχι μ όνο για cftc ρικούό
ε6 νικούς, διπλωματικούς και λοιπούς σκοπιίου
Το

ΥΜΑΘ

έχει ήδη κατα(
Νομοσχέδιο που βρίσκεται στο Υπ. Οικ. για

προϋπολογισμός του Ιδρύματος θα καλύπτει
Προϋπολογισμό του ΥΜΑΘ.

,!

Μ

το| σχετικό
συνυπ^γραφή. 0
από τον| τρ έχοντα
0 31

5.

ΙίΙ

ανάληψη από το YM4W πρωτοβουλιών
δημιουργίας α τό την Τοπική Αοτοδίοίκη^ 4 και Τοπικούς
παραγωγικούς
φορείς
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΝΑΑΩΝ
ΣΕ
παρουσιάζουν
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
και
χρήζσυν
ιδιαίτερα οξημένα προβλήματα ανάπτυζι
προσπαθειών συγκράτησης του πληθυσμού.
ΐ|ν εξασφάλιση
Ήδτι το ΥΜΛΘ χρηματοδότησε,
¡r παραγωγικών
της ιδία ς συμμετοχής, την δημιουργία δυο τέι
τρίγωνο του
μονάδων παραγωγής στρατιωτικού υλικού
μία τρίτη στο
'Εβρου και στο Νεστόριο Κ αστοριάς καθώς
Τυχερό του Έβρου για την παραγωγή και τυπ| i ¡οίηση αγροτικών
ιι|θ|ΐό θέσεων σε
προϊόντων, που δημιουργούν σημαντικό
ευαίσθητες περιοχές.
6. H ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΙ* ¡II ΌΒΑΕ[ΜΑΤΩΝ
ΠΟΫ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ
01
ΠΑ-ι IΜΟΣΤ0ΥΝΤΕΣ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ από τις χώρες της πρώην Σοβι ΐκής Έ^ωοης με
αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Ή δη το Y ί|Μ> ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ που θα ουφ ι ίικει με τους
συν αρμόδιους φορείς (ΕΙΑΠΟΕ, ΥΠΕΞ κ.λ.π.)
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7. II προώθηση και
συσι ι üàiiconoinpn
της
* τψυ ΥΜΑΘ ως
αποκέντρωσης, με ενίσχυση του χαρακτήρΙι:
Ιου. ίμε την
ΙΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Υπο
Μ ακ εδονίας
ποίηση του Συντονιστικού Συμβου
Θράκης, μόλις ΐ|ΐηφισθεί το νομ οσχέδιο για τι círfKpófnon των
περιφερειών του' ΥΠΕΣ. στο οποίο έχει συμπ* > ίι φθεί ή σχετική
διάίταξη.
Η ενεργοποίηση του Σ υντονιστίι;
Συμβουλίου θα
ουμβάλει ουσιαστικά στον συντονισμό των /λρ^εΐών Και στην
I
; .
επιτάχυνση υλοποίησης αποφάσεων για
τ ο ν χώρο της
Βόρειας Ελλάδος.
η εγκατάσταση
Τον ίδιο στόχο θα εξυπηρετήσει
Πρωθυπουργό,
στη θεσαλλονίκη των αναγγελθεισώ ν από τι
Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Ε£ π ο(ς Ο ικονομίας,
Παιδείας, Αθλητισμού. Μ εταφορών και Γεωρι φ ς . Το Υπουργείο
ρόλο Οτον
Μαικεδονίας Θράκης θα παίζει π λέον καθορίσ

i :
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συντονισμό και την λειτουργία όλου αυτού τι μι [»κεντρω μένου
"υποστηρικτικού’, για την εφαρμογή μιας ουν<Μια|ίς Β α λ κ α νικ ή ς
Πολιτικής και την ανάπτυξη της Β όρειας Ελλά
μηχανισμού.

Η·

Φίλιππος Πεη

Υπουργός Μαι

ι · ·.

ί '· !

