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ΘΕΜΑ: Συνάντηση της Δημάρχου Σκύδρας Κ. Ιγνατιάδου με τον Βουλευτή Πέλλας Γ. 

Σηφάκη. 

Τον Βουλευτή Πέλλας Γιάννη Σηφάκη υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Σκύδρας, τη Δευτέρα 

16/2/2015, η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου. 

Ήταν επιθυμία και των δύο πλευρών η συγκεκριμένη συνάντηση, στο πλαίσιο της οποίας 

προτάθηκαν από τη Δήμαρχο και συζητήθηκαν πολλά και σημαντικά θέματα που 

αφορούν τον Δήμο Σκύδρας, τις όμορες περιοχές και γενικότερα τον αυτοδιοικητικό 

θεσμό, όπως: 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητεί την επιστροφή, από το Δήμο, ποσού 68.824,85€ 

ως αχρεωστήτως καταβληθέντων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» έτους 

2011.Από την πλευρά του Δήμου δεν υπήρχε δόλος, υπαιτιότητα ή ευθύνη για το 

συγκεκριμένο ζήτημα που αποτελεί μεγάλο βραχνά για τη νέα Δημοτική Αρχή και θα 

πρέπει να βρεθεί λύση σε κεντρικό επίπεδο, διότι αφορά κι άλλους Δήμους. 

Οι κάθε είδους οφειλές από τη ΔΗ.ΚΕ.Σ. για ν΄αντιμετωπιστούν θα χρειαστεί ρύθμιση ή 

επιχορήγηση. 

Το Τελωνείο Σκύδρας θα πρέπει να παραμείνει στην έδρα του, γιατί διαθέτει όλα τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα  και για το λόγο αυτό όλοι οι φορείς και οι παράγοντες του 

Νομού Πέλλας να είναι συντονισμένοι και σ΄εγρήγορση. Η Δήμαρχος επανέφερε την 

πρότασή της για μια νομαρχιακού επιπέδου σύσκεψη και κινητοποίηση, ώστε να μην 

βρεθούμε μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα που θ΄αντιστρατεύονται  την προοπτική και 

την αναβάθμιση του τόπου μας. Ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε στη 

συνάντηση η Διευθύντρια του Τελωνείου Σκύδρας Πολύμνια Μυστακίδου που θα 

παράσχει  στον κ. Βουλευτή όλο το έγγραφο υλικό που τεκμηριώνει την λογική της 

παραμονής του Τελωνείου στη Σκύδρα προκειμένου να το αξιοποιήσει δεόντως 

επισκεπτόμενος το αρμόδιο Υπουργείο. 

Επίσης, για τους ίδιους λόγους προστασίας του δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος θα 

πρέπει όχι μόνον να παραμείνει στη Σκύδρα, αλλά και ν΄αναβαθμιστεί το Γραφείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Ποιοτικού Ελέγχου. Για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε μάλιστα 

την ίδια στιγμή, τηλεφωνική επικοινωνία της Δημάρχου με τον Αντιπεριφερειάρχη 
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Θεόδωρο Θεοδωρίδη ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται ζήτημα μετακίνησης των 

παραπάνω υπηρεσιών από τη Σκύδρα.  

Η άμεση και ικανοποιητική χρηματοδότηση του Δήμου για την σύνταξη των αναγκαίων 

μελετών και την κατασκευή των απαραίτητων έργων για την αποκατάσταση κι ενίσχυση 

των υποδομών των περιοχών του Δήμου Σκύδρας , μ΄επίκεντρο τη Δημοτική Ενότητα της 

Μενηίδας, που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές. Ειδική, ολοκληρωμένη μέριμνα 

θα πρέπει να έχει από τους αρμόδιους φορείς και η Τάφρος 66. 

Τα έργα που εντάχθηκαν στο Ο.Π.Α.Α.Χ. (αγροτική οδοποιία, άρδευση) θα πρέπει άμεσα 

να δημοπρατηθούν για ν΄ανασάνει αναπτυξιακά η περιοχή. Με την ευκαιρία 

συζητήθηκαν κι άλλα θέματα που σχετίζονται με τον αγροτικό κόσμο, όπως η άρδευση, 

η περίπτωση με την αστική εταιρεία «Αθηνά» ,κ.α. 

Είναι επιτακτική η ανάπτυξη των ιαματικών πηγών Λουτροχωρίου και η κατασκευή του 

Φράγματος Πρ. Ηλία – Καλής. 

Η για πολλοστή φορά τιθεμένη άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης του Δήμου και 

του Νομού, η βελτίωση κι ολοκλήρωση των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων( Εθνική 

οδός, Προαστιακός, σύνδεση με Εγνατία, ενδοδημοτική οδοποιία, κ.α.). 

Η στήριξη του Δήμου στην υλοποίηση των υφισταμένων κοινωνικών προγραμμάτων, 

δομών, αλλά και σχεδιαζομένων, όπως για παράδειγμα του κοινωνικού ιατρείου, 

φαρμακείου, επισιτιστικής βοήθειας. 

Η παραχώρηση στο Δήμο εκτάσεων του δημοσίου που με την ανάλογη χρηματοδότηση 

ν΄αξιοποιηθούν για το κοινό συμφέρον. 

Η έγκαιρη παροχή της τεχνικής βοήθειας (χρηματοδότηση, Μ.Ο.Δ.  Α.Ε.) για την 

προετοιμασία υλοποίησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο Ε.Σ.Π.Α.) 

Η Δήμαρχος έθεσε και  θέματα που σχετίζονται με το θεσμό της αυτοδιοίκησης 

επισημαίνοντας την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των Δήμων, την 

εφαρμογή ενός δίκαιου συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων, την αδυναμία ,με τις 

τρέχουσες συνθήκες, της άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων, όπως πολεοδομία, 

αδέσποτα, κ.α ., ζητώντας, παράλληλα, να σταματήσει το κράτος να μεταφέρει ευθύνες 

κι αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση χωρίς την αντιστοίχιση σε πόρους, προσωπικό και 

τεχνογνωσία.   

Όλα τα προαναφερόμενα κι άλλα σημαντικά θέματα που απασχολούν κι ενδιαφέρουν το 

Δήμο θα τεθούν εγγράφως στον κ. Βουλευτή. 

Τέλος, οι συνομιλητές δεσμεύτηκαν να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία 

γιατί τα προβλήματα είναι πολλά κι επείγοντα κι απαιτούν συλλογικότητα, μεθοδικότητα κι 

αποτελεσματικότητα. 

(Συνημμένη φωτογραφία για δημοσιογραφική χρήση). 
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