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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ 

(Φ εβρουάριος -  Μ άιος 1996)

Στα πλαίσια του προγραμματισμού, που σας είχαμε υποβάλει 
με το από 29,2.1996 σημείωμά μας, το Υπουργείο Μακεδονίας - 
Θράκης ανέπτυξε σειρά δραστηριοτήτων στο διάστημα 
Φεβρουάριου - Μαΐου 1996, οι σημαντικότερες των οποίων είναι:

Α. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

• Καταρτίσθηκε ήδη από τις 29.2.1996 η ΣΑΕ του Προγράμματος 
Παραμεθορίων Περιοχών του ΠΔΕ έτους 1996 και εγκρίθηκε 
στις 29.3.1996 από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Από το 
παραπάνω πρόγραμμα που έχει εγκεκριμένο όριο πληρωμών 2,06 
δις δρχ. (δυστυχώς μειωμένο κατά 25% (!) σε σύγκριση με τον 
προϋπολογισμό του 1995), πίστωση 775 εκατ. δρχ. κατενεμήθη ήδη 
στους 16 νομούς της Μακεδονίας - Θράκης για την 
χρηματοδότηση τοπικής σημασίας έργων υποδομής, κυρίως στην 
παραμεθόρια ζώνη των 25 χλμ. από τα σύνορα, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι μειονεκτούσες περιοχές.

Το υπόλοιπο ποσό των λ3 δις. δρχ. θα κατανεμηθεί με 
αποφάσεις του ΥΜΑ.Θ. μέσα στις επόμενες εβδομάδες με βάση τις 
προτάσεις που καταθέτει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι 
παραγωγικοί φορείς των διαφόρων νομών. Με στόχο την
ορθολογική αξιοποίηση των κονδυλίων για χρηματοδότηση των 
πλέον αναγκαίων έργων βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεργασία με τις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Συμβούλια Περιοχής, τους
Δημάρχους και Κοινοτάρχες με επί τόπου επισκέψεις που 
πραγματοποιεί η πολιτική ηγεσία του Υ.ΜΑ.Θ. στους νομούς.



Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Υ.ΜΑ.Θ

• Το Υ.ΜΑ.Θ. σχεδίασε δύο ειδικά προγράμματα που θα ξεκινήσουν 
την λειτουργία τους από τον Σεπτέμβριο του 1996.

• Το πρώτο αφορά τη δημιουργία Κ ινητώ ν Ιατρικώ ν Μ ονάδω ν 
Π ροληπτικής Ιατρικής, με στόχο την προσφορά ιατρικής 
φροντίδας των ακριτικών πληθυσμών. Κάθε Κινητή Μονάδα 
περιλαμβάνει κατάλληλα διαρρυθμισμένο όχημα εξοπλισμένο 
με εξεταστικό κρεβάτι, ηλεκτροκαρδιογράφο, αναλυτή εξετάσεων 
αίματος, πιεσόμετρα, ακουστικά, ωτοσκόπια, οφθαλμοσκόπια 
κ.λ.π. και θα στελεχώνεται από ιατρούς ειδικότητας (των 
Νομαρχιακών Νοσοκομείων) όπως παθολόγο, καρδιολόγο, 
γυναικολόγο, παιδίατρο καθώς και Παρασκευαστή Βοηθό 
Μικροβιολόγου.
Από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει η λειτουργία τέτοιων μονάδων 
αρχικά σε 5 ακριτικούς Νομούς (Δράμας, Ροδόπης, Γρεβενών, 
Καστοριάς, Φλώρινας). Συνολικό κόστος προγράμματος 130 εκατ. 
δρχ.

• Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την εφαρμογή προγράμματος 
Μ ονάδω ν Κ ινητώ ν Δ α νεισ τικ ώ ν Β ιβλιοθηκώ ν και 
Α ισθητικής Α γω γής για τους μαθητές των ολιγοθέσιων 
σχολείων των παραμεθορίων περιοχών.
Στόχος του προγράμματος είναι αφ’ ενός να προωθήσει το 
βιβλίο και να βοηθήσει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για το 
βιβλίο στους μαθητές αυτών των σχολείων, και αφ’ ετέρου να 
δώσει την ευκαιρία να διδαχθούν στοιχεία αισθητικής αγωγής 
που ως τώρα διδάσκεται μόνο στα πολυθέσια σχολεία.
Κάθε Μονάδα θα αποτελείται από ένα μεγάλο 
«βιβλιοαυτοκίνητο» που θα περιλαμβάνει 3.000 βιβλία, θα είναι 
εξοπλισμένο με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (Η/Υ, προβολείς 
φωτεινών διαφανειών, σειρές εκπαιδευτικών διαφανειών, 
μουσικές κασέτες κΧπ.) και θα στελεχώνεται από βιβλιοθηκάριο 
και εκπαιδευτικό ειδικότητας αισθητικής αγωγής.
Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει η λειτουργία δύο τέτοιων Μονάδων 
από τον Σεπτέμβριο του 1996 για σχολεία της Δυτικής και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνολικό κόστος 
προγράμματος 100 εκατ. δρχ.
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Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Υ.Μ ΑΘ. ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

• Σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ προγραμματίστηκαν για το 
εκπαιδευτικό έτος Σεπτέμβριος ‘96 -  Ιούνιος ‘97, προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως 
οι Πομάκοι της Θράκης και οι παλιννοστούντες από τις χώρες 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και προγράμματα 
ταχύρρυθμης κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τακτικές 
αναπτυξιακές ανάγκες σε παραμεθόριες περιοχές με ιδιαίτερα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας.

• Με πρωτοβουλία του Υ.ΜΑΘ. και σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και
τους Δήμους των πρωτευουσών των Νομών Μακεδονίας - 
Θράκης καταρτίσθηκε πρόγραμμα αισθητικής αναβάθμισης των 
πόλεων αυτών, που προβλέπει την αποξήλωση των εναέριων 
δικτύων και την μετατροπή τους σε υπόγεια. Ο προϋπολογισμός 
του προγράμματος αυτού για το 1996 ανέρχεται σε 1 δις δρχ. και 
καλύπτεται κατά 50% από τη ΔΕΗ και 50% από τους
προαναφερθέντες Δήμους της Μακεδονίας και Θράκης.

• Σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έγινε από το 
Υ.ΜΛΘ. η λεπτομερής καταγραφή των παραμεθορίων οικισμών 
που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ακόμη! Οι οικισμοί αυτοί 
βρίσκονται στους Νομούς ΔΡΑΜΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, 
ΠΕΛΛΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και σύμφωνα με τις μελέτες που 
εκποιήθηκαν το κόστος ηλεκτροδότησης ανέρχεται συνολικά σε 
660,120.000 δρχ. Η πρόταση για την εξ ολοκλήρου 
χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ, αφού οι κοινότητες αδυνατούν 
αντικειμενικά να εξασφαλίσουν έστω και ένα μέρος της δαπάνης 
αυτής, έχει υποβληθεί από το Υ.ΜΑΘ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και στη Διοίκηση της ΔΕΗ.

• Τέλος το Υ.ΜΑΘ. στο διάστημα αυτό χρηματοδότησε τη 
διεξαγωγή 8 διεθνών οικονομικών και επιστημονικών Συνεδρίων 
στη Θεσσαλονίκη καθώς και σειρά Πανελλαδικού ενδιαφέροντος 
παρόμοιων Συνεδρίων.
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Δ . ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

• Με στόχο την προώθηση της αποκέντρωσης και τη Θεσμική 
ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου του Υ.ΜΑ.Θ. στον γεωγραφικό 
χώρο ευθύνης του, υπεβλήθησαν από το Υ.ΜΑΘ. στο Υπουργείο 
Εσωτερικής Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
συγκεκριμένες προτάσεις με μορφή διατάξεων που μπορούν να 
συμπεριληφθούν στο υπό κατάρτιση Ν/Σ για την «Οργάνωση, 
στελέχωση, διοίκηση της Περιφέρειας».
Οι προτάσεις προβλέπουν τη δημιουργία Συντονιστικού 
Συμβουλίου των Περιφερειών Μακεδονίας και Θράκης καθώς 
και τη δυνατότητα δημιουργίας Ειδικών Γραμματειών 
συγκεκριμένων Υπουργείων στη Θεσσαλονίκη (Παιδείας, 
Αθλητισμού, Εθνικής Οικονομίας για θέματα Διεθνών 
Οικονομικών σχέσεων και Βαλκανικής συνεργασίας), 
προκειμένου να υπάρξει αποκεντρωμένη παρουσία των 
Υπουργείων αυτών ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση και 
εφαρμογή πολιτικής που αφορά τον χώρο της Βόρειας Ελλάδας.

• Ολοκληρώθηκε το δίκτυο σύνδεσης της μηχανοργάνωσης μεταξύ 
των διαφόρων διευθύνσεων και υπηρεσιών του Υ.ΜΑ.Θ.

Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΛ1ΑΘ.

• Έγινε συστηματική καταγραφή των προβλημάτων 
αποκατάστασης (στεγαστικά, επαγγελματικά, υγείας, παιδείας) 
που αντιμετωπίζουν σι παλιννοστούντες ομογενείς. Για τον 
σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις περιοχές 
εγκατάστασης των παλιννοστούντων καθώς και συσκέψεις με τα 
σωματεία των παλιννοστούντων, τα ποντιακά σωματεία 
Θεσσαλονίκης και Καθηγητές Πανεπιστημίου ποντιακής 
καταγωγής.

• Με βάση τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις των ενδιαφερομένων 
έχει συνταχθεί το συνολικό δοκίμιο των προτάσεων για την 
αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων, που μπορεί ν’ 
αποτελέσει την βάση ενός ενιαίου νομοσχεδίου περί 
παλιννοστούντων ομογενών τα οποίο θα άπτεται όλων των 
θεμάτων που απασχολούν τους ομογενείς αυτούς και θα



εξασφαλίζει ουσιαστική αποκατάστασή τους και γρήγορη 
ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία. Το Υ.ΜΑ.Θ. θα 
προχωρήσει στην κατάρτιση προσχεδίου Νόμου σε συνεργασία με 
τα συναρμόδια Υπουργεία

ΣΤ.ΔΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ ΤΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜ ΕΝΩΝ ΑΠ Ο  ΤΟ 
Υ.Μ Α.Θ. ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΩΝ.

1. Κ έντρο Δ ιαφ ύλαξης Α γιορείτικ ης Κ ληρονομιάς

• Από πλευράς έργων στο διάστημα αυτό διατέθηκαν με απόφαση 
του Δ.Σ. L101.959.669 δρχ. για την συνέχιση των εργασιών σε 60 
έργα που ξεκίνησαν πριν το 1996 και την έναρξη εργασιών σε 
άλλα 17 έργα, των οποίων οι μελέτες με τους προϋπολογισμούς 
τους εγκρίθηκαν το πρώτο τετράμηνο του 1996. Από το σύνολο 
των διατεθεισών πιστώσεων απορροφήθηκαν 246.376.227 δρχ. 
(μετά τον Απρίλιο όταν και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός μας) 
και ολοκληρώθηκαν 14 έργα από το σύνολο των 17 που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Παράλληλα στο ίδιο χρονικό διάστημα εγκρίθηκαν 14 τεχνικές 
μελέτες και 6 μελέτες με οικονομικά τεύχη που αφορούν έργα με 
μεγάλους προϋπολογισμούς που τα περισσότερα από αυτά δεν θα 
χρηματοδοτηθούν από το Κε.Δ-ΑΚ^ αλλά από άλλες πηγές 
(ΥΠΕΧΩΔΕ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ίδιοι πόροι Ιερών 
Μονών, κ.λ.π.).

• Συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές και έχοντας υπόψη τις 
αντικειμενικές συνθήκες χρηματοδότησης των έργων, λήφθηκαν 
τα κατάλληλα μέτρα - προεργασίες προκειμένου να αυξηθεί 
θεαματικά ο ρυθμός απορροφητικότητας των διαθεσίμων 
κονδυλίων.

• Ξεκίνησε επίσης η διαδικασία επεξεργασίας θεσμικών θεμάτων, 
όπως:
-  Οργανισμός του Κε.Α.ΑΚ
-Τρόπος λειτουργίας του Κε.ΔΑΚ. σε σχέση με τη νέα νομοθεσία 
περί Δημοσίων Έργων, τον ιδρυτικό νόμο του Κε,ΔΑΚ. και 
την μέχρι σήμερα εμπειρία.



♦ -Σχέσεις του Κε.ΔΑ.Κ. με άλλους φορείς σε σχέση με τεχνικά 
και χρηματοοικονομικά θέματα για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που δημιουργούνται με την πολυδιάσπαση των 
φορέων χρηματοδότησης αλλά και την έλλειψη πνεύματος 
συνεργασίας από φορείς που κατέχουν εξειδικευμένο γνωστικό 
αντικείμενο.

2. Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

• Αναλήφθηκε η λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων 
της πόλης (στην περιοχή Γαλλικού),

• Προχώρησε η εκτέλεση έργων συνολικού προϋπολογισμού 10,7 
δις. δρχ., με απορρόφηση μέχρι στιγμής κονδυλίων 3,3 δις. δρχ.

• Δημοπρατήθηκαν ( μελέτες που συντάχθηκαν από τον Ο.Α.Θ.) 
νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 4,9 δις. Δρχ.

• Συντάχθηκαν μελέτες για έργα (που δεν έχουν ακόμη 
δημοπρατηθεί) προϋπολογισμού 4,4 δις. δραχμών.

3, Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης

• Συντάχθηκαν μελέτες έργων προϋπολογισμού 1̂ 3 δις δρχ.
• Δημοπρατήθηκαν και ανατέθηκαν έργα συνολικού 

προϋπολογισμού 430 εκατ. δρχ.
• Συνεχίσθηκε η κατασκευή έργων συνολικού προϋπολογισμού 994 

εκατ. δρχ.

2 . ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υ.ΜΑ.Θ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1997».

• Ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ως γνωστόν, είναι ένας εκ των 
τριών εποπτευόντων τον Οργανισμό Υπουργών, οι οποίοι όμως 
βάσει του ισχύοντος Νομοθετικού Πλαισίου περιορίζονται απλά 
στην «υψηλή» εποπτεία αφού όλες οι αρμοδιότητες ανήκουν στο 
Δ.Σ. του Οργανισμού.



Η κατάσταση που επικρατούσε πριν από 4 μήνες στον 
Οργανισμό θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί από ανησυχητική έως 
απελπιστική, λόγω δυσλειτουργιών του Δ.Σ, των κενών που 
υπήρχαν από παραιτήσεις μελών του ΔΣ., καθώς και 
παραιτήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του 
Καλλιτεχνικού Διευθυντή στον Οργανισμό. Ο κίνδυνος μη 
αναστρέψιμων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση τόσο του 
καλλιτεχνικού προγράμματος, όσο και στην εκτέλεση των έργων 
υποδομής ήταν περισσότερο από ορατός.
Κατεβλήθη έντονη προσπάθεια (στα πλαίσια της «υψηλής» 
εποπτείας) πρώτα με την συμπλήρωση των κενών που υπήρχαν 
στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν για την εξεύρεση 
κατάλληλων και ευρύτερα αποδεκτών στελεχών για τις θέσεις 
του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. 
Η προσπάθεια αυτή φαίνεται ότι είχε επιτυχία αφού πλέον η 
λειτουργία του Δ.Σ. έχει πλήρως αλλάξει, και οι δύο νέοι 
υπεύθυνοι (Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λοϊζος και Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής κ. Θεοδωρίδης), προχωρούν συστηματικά, γρήγορα 
και αποτελεσματικά τόσο στην ανασυγκρότηση των εσωτερικών 
λειτουργιών του Ο.ΠΙΙ.Ε.Θ., όσο και στην ολοκλήρωση των 
διαδικασιών για τα προγράμματα και τα έργα.

• Η εκτίμηση είναι ότι έως τέλος Μαΐου θα είναι ουσιαστικά 
έτοιμο όλο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα για το '97 και 
παράλληλα ότι σύντομα πλέον θα ξεκινήσουν και τα μεγάλα έργα 
υποδομής, ώστε σε σημαντικό βαθμό να καλυφθεί η μεγάλη 
καθυστέρηση που είχε παρουσιασθεί,

• Τέλος, προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη λειτουργία του 
Οργανισμού για το 1996, επετεύχθη σε συνεργασία με τον 
Υπουργό Οικονομικών η αύξηση των διατιθέμενων κονδυλίων 
για τις λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού για το τρέχον έτος 
από 800 εκατ. δρχ. σε 1,8 δις δρχ.

Η. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Υ.ΜΑ.Θ.

Στα πλαίσια του συντονιστικού ρόλου του, το Υ.ΜΑ.Θ. στο 
διάστημα αυτό είχε τις εξής δραστηριότητες:
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• Απογραφή των ζημιών μεγάλης έκτασης που προκλήθηκαν στο 
Νομό Έβρου από πλημμύρες τον περασμένο Μάρτιο και υποβολή 
των προτάσεων στα επί μέρους Υπουργεία, με αποτέλεσμα να 
εξασφαλισθούν συνολικά κονδύλια για αποκατάσταση, εκτέλεση 
έργων κΧπ. ύψους 800 εκατ. δρχ.

• Συμμετοχή στη διαμόρφωση του πρόσθετου «ειδικού 
προγράμματος» για την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

• Συμμετοχή στη διαμόρφωση του «ειδικού αναπτυξιακού» 
προγράμματος για τις σεισμόπληκτες περιοχές της Δυτικής 
Μακεδονίας.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΓΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ


