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Ο ρόλος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης είναι ως γνωστόν βασικά 
συντονιστικός. Το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει καθώς και ο 
προϋπολογισμός του (βασικά το Π Δ.Ε , για το πρόγραμμα 
«παραμεθορίων περιοχών») περιορισμένης έκτασης ίδιες δράσεις
επιτρέπουν ως τώρα

Πολύ περισσότερο η ανάληψη πρωτοβουλιών με την κατάθεση 
προτάσεων για διάφορους τομείς στα επί μέρους καθ’ ύλην αρμόδια 
Υπουργεία και η παρακολούθηση της πορείας των δράσεων από το 
ΥΜΑΘ μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων για ανάπτυξη 
της Μακεδονίας και Θράκης

Για τους ειδικότερους στόχους του ΥΜΑΘ που είναι κυρίως

-η στήριξη της ανάπτυξης στο χώρο της Μακεδονίας - Θράκης, ιδίως σε 
παραμεθόριες και μειονεκτούσες περιοχές

-η εμπέδωση, ενίσχυση και ανάπτυξη της Διαβαλκανικής συνεργασίας με 
τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και τις Παρευξείνιες

-η αξιοποίηση του δυναμικού του Ελληνισμού της Διασποράς και η 
αξιοποίηση της Θεσσαλονίκης ως «πρωτεύουσας» του παγκοσμίου 
Ελληνισμού

-η προώθηση και ουσιαστικοποίηση της αποκέντρωσης και η ενίσχυση 
του ΥΜΑΘ ως περιφερειακού - συντονιστικού Υπουργείου

ο συγκεκριμένος προγραμματισμός για το τρέχον έτος περιλαμβάνει:

Α.Την αξιοποίηση του προγράμματος Παραμεθορίων περιοχών
για την χρηματοδότηση τοπικής σημασίας έργων υποδομής κυρίως 
στην καθαυτό παραμεθόρια ζώνη των 25 χλμ. από τα σύνορα,
προκειμένου να ενισχυθεί κατά το δυνατόν η «ραχοκοκαλιά» των 
συνόρων, καθώς και σε μειονεκτούσες περιοχές ή όπου χρειάζονται 
ειδικές παρεμβάσεις (π,χ. Θράκη).

Β.Την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης και επιμόρφωσης για κατοίκους των παραπάνω 
περιοχών σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε 
συνεννοήσεις με τον ΟΑΕΔ για εφαρμογή ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε περιοχές όπως το Βόιο, 
Κορέστια, Πρέσπες, ορεινή Αλμωπία, Πομακοχώρια Θράκης κ.λ.π.)



Γ.Την ενίσχυση, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, της 
ανάπτυξης Λιαβαλκανικών δικτύων στον τομέα της οικονομίας 
(με στήριξη των πρωτοβουλιών των επαγγελματικών φορέων), της 
εκπαίδευσης (με στήριξη πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων) και του πολιτισμού (με αξιοποίηση του εθνικού 
πολιτιστικού δικτύου πόλεων και πρωτοβουλιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης),

Δ.Τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν την προετοιμασία του 
προγράμματος και την εκτέλεση των απαραίτητων έργων για την 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1997.

Ε.Την οργάνωση, αναβάθμιση και αξιοποίηση της Γενικής 
Γραμματείας Παλιννοστούντων Ομογενών που υπάρχει στο 
ΥΜΑΘ και την αξιοποίηση των προγραμμάτων του Εθνικού Ιδρύματος 
Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων 
Ομογενών Ελλήνων.
Το υπαγόμενο, ως γνωστόν στο ΥΠΕΞ, Ίδρυμα έχει μεγάλες 
δυνατότητες ανάπτυξης προγραμμάτων και εφαρμογής πολιτικής 
ενσωμάτωσης των ομογενών. Με δεδομένο ότι το μέγιστο μέρος των 
δραστηριοτήτων του αφορά τον χώρο της Βόρειας Ελλάδας κρίνω 
ότι είναι απόλυτο αναγκαίο να μεταφερθεί η έδρα του από την Αθήνα 
στη_Θεσσαλονίκη, πράγμα που θα διευκόλυνε εκτός των άλλων και 
των συντονισμό των δράσεων του με αυτές τις Γενικής Γραμματεία 
Παλιννοστούντων του ΥΜΑΘ. Η μεταφορά της έδρας είναι άλλωστε 
πάγια πρόταση των οργανώσεων των ομογενών, των ποντίων αλλά 
και του ΣΑΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

ΣΤ.Τη δημιουργία Ειδικών Γραμματειών Υπουργείων στη 
Θεσσαλονίκη, με στόχο να αποκεντρωθούν μέχρις ενός ορισμένου 
επιπέδου, αρμοδιότητες των Υπουργείων αυτών στους τομείς ευθύνης 
τους. Από τις μέχρι τώρα επαφές μου, την πρόταση αποδέχθηκαν 
ιδιαίτερα θετικά τα Υπουργεία Αθλητισμού, Γεωργίας, Παιδείας, Εθν, 
Οικονομίας ( για θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με Βαλκάνια 
- Παρευξείνιες).
Σημειωτέον ότι το Υπουργείο Μεταφορών έχει θεσμοθετήσει ειδική 
γραμματεία πριν από μερικούς μήνες και απομένει η οργάνωση και 
λειτουργία της.

Η επιδίωξη με την πρόταση αυτή δεν είναι να πάρει το ΥΜΑΘ 
αρμοδιότητες από άλλα υπουργεία, αλλά να υπάρξει η αποκεντρωμένη 
παρουσία των Υπουργείων που θα διευκολύνει την προώθηση και 
εφαρμογή πολιτικής που αφορά τον χώρο της Βόρειας Ελλάδας.

Ας σημειωθεί ότι η ιδέα γίνεται με ενθουσιασμό αποδεκτή από τους 
φορείς, οι οποίοι μονίμως διαμαρτύρονται επειδή αναγκάζονται για όλες 
τις αποφάσεις να κατέρχονται στην Αθήνα


