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ΘΕΜΑ: Συνάντηση της Δημάρχου Σκύδρας με τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. και συμμετοχή 

της στην Επιτροπή Πολιτισμού – Αθλητισμού.  

Με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) Γιώργο Πατούλη 
Δήμαρχο Αμαρουσίου και το Νομικό της Σύμβουλο Παναγιώτη Ζυγούρη συναντήθηκε η 
Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου. Η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Στη διάρκεια δε της οποίας η Δήμαρχος έθεσε 
υπόψη των συνομιλητών της οικονομικά κυρίως ζητήματα του Δήμου και της 
αυτοδιοίκησης. Έδωσε έμφαση, στην παρούσα φάση,  στη νομοθετική ρύθμιση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς τους Δήμους και βεβαίως στο φλέγον 
ζήτημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ζητάει την επιστροφή από τον 
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. Τόνισε, ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση σε κεντρικό επίπεδο, διότι 
αφορά κι άλλους Δήμους και κάλεσε την Κ.ΕΔ.Ε. ν΄αναλάβει ανάλογη πρωτοβουλία.  
Πρότεινε, μάλιστα, είτε τη διαγραφή της συγκεκριμένης οφειλής είτε την ισόποση 
επιχορήγηση του Δήμου, πέραν των άλλων επιχορηγήσεων , ώστε το αντίστοιχο ποσό 
να επιστραφεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Στη συνέχεια η Δήμαρχος. Σκύδρας συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
«Πολιτισμού και Αθλητισμού» της Κ.Ε.Δ.Ε. της οποίας είναι μέλος και  λαμβάνοντας το 
λόγο έκανε την παρακάτω τοποθέτηση – εισήγηση:  
«Αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να τοποθετηθώ και να καταθέσω 
προτάσεις αντίστοιχες με το αντικείμενο της συνεδρίασής μας που είναι ο αθλητισμός κι 
ο πολιτισμός. 
                                                         ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Επειδή ο «υγιής» αθλητισμός είναι ένα κομμάτι που θέλουμε και πρέπει να 
προσφέρουμε στους συμπολίτες μας, ως ελάχιστο μέτρο υγείας και ψυχαγωγίας, άρα 
πρέπει να επενδύσουμε στο αρχαίο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιεί». Ωστόσο, με 
ευχές μόνο δεν θα γίνει τίποτα, γι’ αυτό  παραθέτω μια σειρά προτάσεων, που κατά την 
ταπεινή μας άποψη, εάν υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε 
αποτελέσματα: 

1) Υποδομές 
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στους περισσότερους Δήμους είναι, αν όχι σε άθλια 
κατάσταση, ελλιπείς. 
Πρόταση: Καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων με αναφορά στις 
ελλείψεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές για έκδοση αδειών λειτουργίας με 
προϋπολογισμό και σαφή χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης υπό τον όρο της 
χρηματοδότησης από την πολιτεία. 

2) Υποχρεωτική εφαρμογή του μαζικού αθλητισμού και του σχολικού αθλητισμού 
από τους Δήμους σε συνεργασία και με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Προσλήψεις γυμναστών και εκτός προγράμματος μαζικού 



αθλητισμού με πρόγραμμα ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα όσο και η σχολική 
χρονιά (ανεξαρτήτως εάν ένας Δήμος διαθέτει ή όχι επιχείρηση Ν.Π.Ι.Δ.)  

3) Μαθήματα ειδικής αθλητικής αγωγής στους Παιδικούς σταθμούς, στα  
Νηπιαγωγεία, στα Δημοτικά σχολεία, στα Γυμνάσια και στα Λύκεια από 
γυμναστές με προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ 

4) Προσλήψεις γυμναστών για ερασιτεχνικές ομάδες (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, 
βόλεϊ, χάντμπολ κ.λ.π.) που δραστηριοποιούνται στο Δήμο με εννιάμηνες 
συμβάσεις μέσω ΟΑΕΔ.  

5) Εθελοντισμός: κίνητρα στους πολίτες και στους συλλόγους για την εθελοντική 
τους προσφορά. Ενδεικτικά αναφέρουμε:  
α) Δημιουργία Δημοτικού αθλητικού δικτύου εθελοντισμού ΟΤΑ Α’ βαθμού για 
παροχή τεχνογνωσίας και υλοποίηση εκδηλώσεων και προγραμμάτων. 
β) Χορήγηση βεβαιώσεων παροχής υπηρεσιών εθελοντισμού για βιογραφικό 
σημείωμα. 
γ) Βράβευση- χορηγία επαίνου. 

6) Όπου υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές σε κλειστά και ανοιχτά στάδια μπορεί να 
αναπτυχθεί υψηλός αθλητισμός για περιοχές όπως ο Δήμος μας πρέπει να 
χορηγηθεί ειδική μεγάλη πίστωση για την κατασκευή ταρτάν στη Σκύδρα έτσι 
ώστε τα πολλά ταλέντα που διαθέτουμε να αξιοποιηθούν και να διακριθούν όχι 
μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε Διεθνείς διοργανώσεις. Σύντομα θα 
υποβάλλουμε σχετική πρόταση-μελέτη στον Υφυπουργό Αθλητισμού για την 
κατασκευή ταρτάν στη Σκύδρα 

7) Πάταξη της βίας: Η περίπτωση της βίας είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο 
φαινόμενο και για το λόγο αυτό πρέπει και η δική μας πολιτεία άμεσα και χωρίς 
χρονοτριβή να λάβει μέτρα και όχι ημίμετρα για την πάταξη της βίας στα γήπεδα 
μέτρα υλοποιήσιμα και άμεσα εκτελεστά όπως επιβολή ποινών όχι μόνο στους 
ταραξίες αλλά και στους ηθικούς αυτουργούς χωρίς να στερήσει βέβαια το 
δικαίωμα του αγωνίζεσθαι αλλά και την συμμετοχή των φιλάθλων στους αγώνες.     

Για όλα τα ανωτέρω όμως δεν αρκεί η πρόθεση και η θέλησή μας, αλλά απαιτείται 
και η απαραίτητη χρηματοδότηση τουλάχιστον για τις βασικές υποδομές, διότι χωρίς 
οικονομικές ενισχύσεις οι Δήμοι δεν θα μπορέσουν σε λίγο ούτε το νερό και το ρεύμα 
των γηπέδων να πληρώσουν και έτσι θα στερήσουν ένα πολύτιμο αγαθό, την άσκηση 
του σώματος από τους συμπολίτες τους.  
  Τι έχει φτιάξει μέχρι σήμερα ο Δήμος Σκύδρας με χρήματα εξ ιδίων πόρων 
στερώντας τη βελτίωση άλλων βασικών υποδομών που έχει ανάγκη ο Δημότης 
κάτοικος μας. 

1) Διαθέτουμε δύο (2) κλειστά γυμναστήρια, ένα στη Σκύδρα και ένα στην Τοπική 
Κοινότητα Καλυβίων. Διαθέσαμε 50.000€ για την βελτίωση των εγκαταστάσεων 
για να μας χορηγηθούν άδειες λειτουργίας 

2) Διαθέτουμε 15 γήπεδα ποδοσφαίρου με ομάδες που συμμετέχουν στα 
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Διαθέσαμε 100.000€ για την βελτίωση των 
εγκαταστάσεων των γηπέδων προκειμένου και αυτά να πάρουν την πολυπόθητη 
και αναγκαία άδεια λειτουργίας 
Χρειαζόμαστε όμως ένα γενναίο ποσό χρηματοδότησης για την πλήρη 
εναρμόνιση των υποδομών με την ισχύουσα νομοθεσία της τάξης των 300.000€. 

3) Ο Δήμος Σκύδρας είναι το κέντρο του νομού Πέλλας και ως εκ τούτου δηλαδή ως 
φυσικός χώρος έχει ορισμένα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούμε να 
αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε επ΄ωφελεϊα των πολιτών με τη δική σας 
αρωγή καθώς και με την συμμετοχή και σύμπραξη της ΕΠΟ και του ΣΕΓΑΣ 
«πιέζοντας» από κοινού την πολιτεία για έγκριση των προτάσεων μας. 
Παραπάνω σας αναφέραμε για δημιουργία ταρτάν στο γήπεδο της Σκύδρας για 
το θέμα αυτό θα ζητήσουμε και την βοήθεια του ΣΕΓΑΣ. Επιπλέον υπάρχουν 



εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα σε όλη την επικράτεια και σήμερα είναι παντελώς 
αναξιοποίητα. Στη Σκύδρα έχουμε και εμείς ένα στρατόπεδο το οποίο μπορούμε 
να το αξιοποιήσουμε στον τομέα του πολιτισμού και στον τομέα του αθλητισμού. 
Για παράδειγμα θα μπορούσαμε εάν βέβαια μας παραχωρηθεί για χρήση ή και 
για κυριότητα να δημιουργήσουμε πίστα ανώμαλου δρόμου, γήπεδα τένις και 
ποδοσφαίρου και ως κεντρικός πόλος της περιοχής να φιλοξενούμε μαθητικούς 
αγώνες αλλά και σωματειακούς, να γιατί αναφέρουμε την συνεργασία με τις 
Ομοσπονδίες. 
Επίσης στα Διοικητικά όρια μας και στις Τοπικές Κοινότητες μας διαθέτουμε 
εκτάσεις που μπορούν να γίνουν αθλητικά κέντρα ποδοσφαίρου και να 
αξιοποιηθεί από τις Ενώσεις και την ΕΠΟ. 
Άρα η Κ.Ε.Δ.Ε. πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία και για την παραχώρηση των 
στρατοπέδων στους ΟΤΑ με σύντομες διαδικασίες (γνωρίζουμε βέβαια ότι το 
Δημόσιο είναι δυσκίνητο και ιδίως το Υπουργείο Άμυνας στις περιπτώσεις των 
παραχωρήσεων). Επίσης η Κ.Ε..Δ.Ε. να καλέσει σε σύσκεψη τα προεδρεία όλων 
των Αθλητικών Ομοσπονδιών για συνεργασία.  

Καταρτίσαμε και ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο κανονισμό λειτουργίας αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύδρας με τη συμμετοχή των προέδρων των Τοπικών 
Κοινοτήτων και των προέδρων των αθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο 
Δήμο Σκύδρας τον οποίο και σας υποβάλλουμε. 
 Αυτά ως πρώτο δείγμα των ανησυχιών και προτάσεων μας. Ελπίζουμε ότι αυτό 
το μεγάλο κεφάλαιο του ερασιτεχνικού ρομαντικού αθλητισμού μπορεί να βελτιωθεί 
μόνο από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού με την οικονομική αρωγή της πολιτείας η οποία 
υποχρεούνται παραλλήλως και μπορεί και πρέπει να θεσπίσει Νομοθετήματα που θα 
είναι εφικτά, λειτουργικά, υλοποιήσιμα και άμεσα εφαρμοστέα για την χρηματοδότηση 
και την πάταξη της βίας στα γήπεδα.  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Ο πολιτισμός είναι ένας τρόπος να ασκείς πολιτική. Εφόσον μέσα από τον 

πολιτισμό μπορείς να προβάλεις τον τόπο σου και τους ανθρώπους του. Μπορείς να 
μορφώσεις γενιές και να δημιουργήσεις καλύτερους πολίτες, μορφωμένους και 
αλληλέγγυους προς το συνάνθρωπο. Ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
επιβάλλεται να λειτουργεί ως εργαλείο πολιτισμού και κοινωνικής φροντίδας. Να θέτει 
στόχους και να τους υλοποιεί. Η προσπάθεια αυτή για να τελεσφορήσει, απαιτεί την 
ενεργό στήριξη της πολιτείας, γιατί ο πολιτισμός είναι μια δυναμική συνιστώσα της 
συνολικής αναπτυξιακής προσπάθειας κάθε Δήμου. 

Μέσα από δράσεις πολιτισμού μπορούμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες, 
εκδηλώσεις που προάγουν την τοπική κουλτούρα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. 
Παράλληλα, να ενισχύσουμε το έργο συλλόγων αλλά και πολιτών αναζητώντας 
συνεχώς τις τοπικές δυνάμεις και αξίες που σχετίζονται με τον πολιτισμό. Το έργο αυτό 
που καθημερινά ασκούμε το πραγματοποιούμε με δικούς μας οικονομικούς πόρους. 

Ο πολιτισμός δεν μπορεί να δεσμεύεται σε συγκεκριμένα πλαίσια. Η επέκταση 
των δραστηριοτήτων θέτει και το ζήτημα των συνεργασιών με φορείς και εκτός του 
τόπου που ζούμε. Η πολιτιστική συνέργεια αποτελεί τον επόμενο βασικό στόχο. 
Ανοίγματα, συνεργασίες και ανταλλαγές που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των νέων 
φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει. 

Ο Δήμος Σκύδρας επιθυμεί και εργάζεται ώστε να αποτελεί έναν βιώσιμο 
οργανισμό πολιτισμού.  

Η οικονομική στήριξη πολιτιστικών δράσεων δίνει λύσεις και εξασφαλίζει την 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, ειδικά όταν ο ρόλος μιας δημοτικής αρχής είναι να 
μορφώνει πολιτιστικά τους πολίτες της, μέσα και στο πλαίσιο προβολής και στήριξης 
νέων καλλιτεχνών και προώθησης της τέχνης. 



Η πολιτεία ακολουθώντας την αρχαία παράδοση με την ευρύτερη έννοια της, 
πρέπει να χορηγεί στον πολίτη και να του προσφέρει πολιτιστικές ευκαιρίες χωρίς να 
τον επιβαρύνει οικονομικά. Γιατί αν τις αναζητήσουμε στο επίπεδο του αυξημένου 
οικονομικού αντιτίμου ή εισιτηρίου στις εκδηλώσεις της, τότε απομακρυνόμαστε από τις 
θεμελιώδεις αρχές της, που είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και όχι η πώληση. 

Για να μπορέσουμε λοιπόν να αναβαθμίσουμε τις λειτουργίες και να 
αναπτύξουμε νέους θεσμούς θα πρέπει να υπάρχει αύξηση του χορηγικού ποσού από 
τους αρμόδιους φορείς του κράτους. Γιατί όταν υπάρχουν τα  απαιτούμενα οικονομικά 
μέσα, τότε η ποιότητα δεν αποφαίνεται εκβιαστική αλλά κυριαρχεί και την χαρακτηρίζει. 

Η πορεία στον τομέα του πολιτισμού δεν είναι εύκολη, προδιαγραμμένη ή 
εξασφαλισμένη. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) πρέπει να 
υποβάλλει ένα συνολικό αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Πολιτισμού για 
κάθε πολιτιστική δράση που προβάλει και υποστηρίζει την ανάπτυξη και την 
εξωστρέφεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο στους 
Δήμους της υπαίθρου που δεν ανήκουν στον αστικό ιστό της χώρας. Ο Δήμος 
Σκύδρας έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο το χαρακτήρα της περιοχής που είναι 
αγροτικός και την ανάγκη να τον εμπλουτίσει με τις εξελίξεις που συμβαίνουν στα 
μεγάλα αστικά κέντρα.  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 
1) Πνευματικό Κέντρο στη Σκύδρα όπου διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π. το οποίο όμως επείγει εξαιρετικά να 

αναβαθμισθεί έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει δράσεις υψηλού επιπέδου. Για 

τον σκοπό αυτό ο Δήμος Σκύδρας έχει εκπονήσει μελέτη προϋπολογισμού 

822.000€ και αναζητά τρόπο και μέσο χρηματοδότησης 

2) Ανοιχτό θέατρο περίπου δύο χιλιάδων θέσεων στην Τοπική Κοινότητα 

Μαυροβουνίου 

3) Στο Δήμο υπάρχουν δυο στρατόπεδα τα οποία όπως προαναφέραμε εάν 

παραχωρηθούν στο Δήμο θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα κέντρο υψηλών 

προδιαγραφών αθλητισμού-πολιτισμού και αναψυχής, όπως βιβλιοθήκη, κέντρο 

νεολαίας, πολιτιστικό κέντρο κ.λ.π και παιδικές χαρές με περιπατητικούς 

δρόμους για τις ελεύθερες ώρες των κατοίκων μας, για τον αθλητισμό 

αναφερθήκαμε. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
1) Εκδηλώσεις για παιδιά στις Τοπικές Κοινότητες 

2) Εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας 

3) Κούλουμα 

4) Αποκριάτικες εκδηλώσεις  

5) Θεατρικές παραστάσεις 

6) Συναυλίες 

7) Τοπικές θρησκευτικές εορτές στις Τοπικές Κοινότητες και λαϊκά πανηγύρια 

8) Εκδηλώσεις για την προβολή τοπικών προϊόντων 

9) Εκδηλώσεις Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς 

10) Εκδηλώσεις για τους άπορους Δημότες 

11) Διοργάνωση αθλητικών αγώνων (τουρνουά βόλεϊ) 

12) Ηράκλεια (Δήλωναν συμμετοχή όλα τα Δημοτικά και Γυμνάσια σχολεία του 

Δήμου μας)   



Τέλος, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι οι ανησυχίες μας και οι προτάσεις μας θα είναι 
ένα εφαλτήριο για την Κ.Ε.Δ.Ε. η οποία θα διεκδικήσει από την πολιτεία την αναβάθμιση 
του αθλητισμού και του πολιτισμού με θεσμοθετημένους όρους». 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση, όπου στην πρώτη 
φωτογραφία εικονίζεται από δεξιά και στη δεύτερη θέση ο Γ. Πατούλης και στην τέταρτη 
ο Π. Ζυγούρης, ενώ στη δεύτερη εικονίζεται η Δήμαρχος στη συνεδρίαση της 
προαναφερόμενης επιτροπής). 

.   
                                                                                ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 


