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ΘΕΜΑ: Συνάντηση  των Δημάρχων Σκύδρας, Έδεσσας, Πέλλας: Κατερίνας Ιγνατιάδου, 

Δημήτρη Γιάννου, Γρηγόρη Στάμκου  με την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή. 

 

Στο πλαίσιο περιοδείας της στη Βόρεια Ελλάδα η  Ευρωβουλευτής  και Επικεφαλής της 

Ελιάς στο Ευρωκοινοβούλιο Εύα Καϊλή επισκέφθηκε το Δήμο Σκύδρας, το Σάββατο 4 

Νοεμβρίου 2017, με σκοπό τη συνάντησή της με τους Δημάρχους του Νομού. 

Την Ευρωβουλευτή υποδέχθηκε η φιλοξενούσα Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου 

με συνεργάτες της Αιρετούς Αντιδημάρχους - Δημοτικούς Συμβούλους  ευχαριστώντας 

την, παράλληλα, για την πρωτοβουλία της αυτή να ενημερώσει για ευρωπαϊκά 

προγράμματα που είναι σε ισχύ κι αφορούν τόσο τους ιδιώτες όσο και τους Δήμους και 

ταυτόχρονα μετά τη πρώτη αυτή επαφή και γνωριμία να υπάρξει ένας σταθερός δίαυλος 

επικοινωνίας και συνεργασίας  για την επίλυση, στο μέτρο του εφικτού, σοβαρών 

ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία και την αυτοδιοίκηση τα οποία θα εκθέσει στη 

συνέχεια, όπως το αγροτικό που αποτελεί τη βάση της οικονομίας του Δήμου και του 

Νομού.   

Ακολούθησε ενημερωτική σύσκεψη με τη συμμετοχή των Δημάρχων Έδεσσας και Πέλλας 

Δημήτρη Γιάννου, Γρηγόρη Στάμκου και συνεργατών του. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και η ενημέρωση από την 

Ευρωβουλευτή  για την όσο το δυνατόν ευρύτερη γνωστοποίηση, δημοσιοποίηση κι 

αξιοποίηση του «Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη», γνωστού κι ως «Σχέδιο Γιούνκερ». 

Το εν λόγω Σχέδιο στοχεύει στην εξάλειψη των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή 

και στην τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση των 

προσφερομένων χρηματοδοτήσεων και βασίζεται στους εξής τρεις πυλώνες: 

1)Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που παρέχει εγγύηση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον 

στρατηγικό της εταίρο που είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

2)Τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών 

Έργων που παρέχουν τεχνική βοήθεια και προβολή των επενδυτικών ευκαιριών 

συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση των επενδυτικών έργων. 
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3)Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την εξάλειψη των κανονιστικών 

φραγμών στις επενδύσεις σ΄επίπεδο κράτους κι Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ευρωβουλευτής σημείωσε ότι χώρες της Ένωσης. όπως η Γερμανία, η Αγγλία, η 

Γαλλία, η Ισπανία έχουν αξιοποιήσει το εν λόγω Σχέδιο χωρίς η χώρα μας να έχει πράξει 

ανάλογα, γιατί η παρούσα κυβέρνηση δεν ενημερώνει, όπως πρέπει, τους πιθανούς 

δικαιούχους που μπορεί να είναι οι μικρομεσαίοι επενδυτές, διότι δεν είναι φιλική προς την 

επιχειρηματικότητα.  

Αναφέρθηκε, παραδειγματικά, σε συγκεκριμένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν, 

στη χώρα μας και μάλιστα ανέφερε ότι ξένοι επιχειρηματίες και όμιλοι επιχειρήσεων 

προσπαθούν ν΄αξιοποιήσουν το Σχέδιο Γιούνκερ για να επενδύσουν στην Ελλάδα. 

Με αφορμή τα παραπάνω έγινε συζήτηση για τις δυσκολίες του επιχειρείν στην Ελλάδα, 

για τη γραφειοκρατία, την υψηλή φορολογία, τη νεανική και τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα καρτέλ κ.α. 

Με αφορμή τη συνάντηση οι Δήμαρχοι έθεσαν στην Ευρωβουλευτή, κατά τη διάρκεια και 

την εξέλιξη του διαλόγου και της συζήτησης, ζητήματα που αφορούν τους Δήμους του 

Νομού και την τοπική κοινωνία. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου τόνισε ο Δήμος Σκύδρας είναι ένας αγροτικός 

Δήμος, με μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές, με δυναμικές καλλιέργειες, μέσω των 

οποίων παράγονται ποιοτικά προϊόντα φρουτοκηπευτικά, όπως το ροδάκινο, με τις 

μεγαλύτερες και περισσότερες βιομηχανίες να λειτουργούν εδώ, με το Τελωνείο Σκύδρας 

κ.α. 

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι και φέτος οι αγρότες - ροδακινοπαραγωγοί κι όλοι μας γίναμε 

στο ίδιο έργο θεατές: με το υψηλό κόστος παραγωγής και μεταποίησης, τη μειωμένη 

απορροφητικότητα λόγω και του ευρωπαϊκού εμπάρκο στη Ρωσία, με την παράδοση 

του προϊόντος χωρίς να είναι γνωστή η τιμή πώλησης τη στιγμή της παράδοσης που 

τελικά είναι πολύ χαμηλή κ.α. 

Αναφέρθηκε, ταυτόχρονα, στο δύσκολο δημοσιονομικό και γενικότερο περιβάλλον 

στ΄οποίο λειτουργούν οι Δήμοι με υποχρηματοδότηση που φθάνει σε ορισμένες 

περιπτώσεις το 80%, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος Σκύδρας λαμβάνει από 

τη ΣΑΤΑ ποσό 200.000€ όταν παλαιότερα ελάμβανε 1.500.000€, με υποστελέχωση σε 

βασικές αρμοδιότητες, όπως για παράδειγμα, τα αδέσποτα, μια αρμοδιότητα που έχει 

μεταβιβαστεί στους Δήμους χωρίς πόρους και κατάλληλο προσωπικό (κτηνίατροι) κλπ. 

Ενώ αναφορικά με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ. ή Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020) σχολίασε 

χαρακτηριστικά τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε, όταν μέσω αυτού απορροφώνται και 

χρηματοδοτούνται έργα γέφυρες, δηλαδή της προηγούμενης προγραμματικής 

περιόδου. Ζήτησε την ενημέρωση και την υποστήριξη της Ευρωβουλευτή σε ζητήματα 



 

 

 

καινοτομίας, εξωστρέφειας και για κοινωνικά προγράμματα υπέρ των ευαίσθητων 

ομάδων του πληθυσμού, πέρα απ΄αυτά που υλοποιούν οι Δήμοι. 

Υπογράμμισε, πάντως, ότι παρά τις δύσκολες κι αντίξοες συνθήκες ο Δήμος Σκύδρας έχει 

καταφέρει να υλοποιήσει σημαντικά έργα και δράσεις στην χώρο της διοικητικής του 

ευθύνης. 

Ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος ανέφερε με τη σειρά του ότι η αγροτική 

οικονομία είναι η βάση του Νομού κι ακολουθεί ο τουρισμός. Τόνισε την έλλειψη οδικού 

άξονα στον Νομό που να μας ενώνει με κεντρικό εθνικό άξονα και το γεγονός ότι 

τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ. ή Ε.Σ.Π.Α. 2014-

2020) δεν γνωρίζουμε την πηγή για τη χρηματοδότησή του. Μίλησε για την 

υποχρηματοδότηση ειδικά της σχολικής στέγης, αφού, μάλιστα και λόγω της έλλειψης 

οικοπέδων, σχολικές μονάδες λειτουργούν σ΄ενοικιαζόμενους χώρους. 

Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα τόνισε ενώ είμαστε μια προνομιούχα περιοχή δεν 

κατορθώσαμε να γίνουμε ένας επενδυτικός προορισμός λόγω της φορολογίας, του 

ασφαλιστικού κ.α. και επισήμανε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αυτοδιοίκηση για να πάψει 

να υποφέρει η ύπαιθρος και η ελληνική περιφέρεια. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γιάννου με αφορμή τη συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας στην 

ευρωπαϊκή εκδήλωση Open Days που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες 

αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό όραμα και στην μέχρι τώρα εμπειρία του από τις επαφές του 

με Έλληνες Ευρωβουλευτές. Επισήμανε ότι ως χώρα δεν θα μπορούσαμε να 

υλοποιήσουμε έργα χωρίς την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Μάλιστα, είπε ότι όταν η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης Κορίνα Κρέτσου 

επισκέφθηκε, πριν από λίγο καιρό την Ελλάδα, απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι το 

μεγαλύτερο έργο που εκτελείται αυτή την στιγμή στην Ευρώπη είναι το έργο των Τεμπών. 

Αναφέρθηκε στη γραφειοκρατία και στις αγκυλώσεις που καθυστερούν σημαντικά τις 

δημοπρατήσεις έργων, τη μη υλοποίηση έργων από τους Δήμους μέσω του ΣΕΣ, στην 

αξιοποίηση των απορριμμάτων, στη σχέση ισοτιμίας που πρέπει να υπάρχει στις επαφές 

και στις συνεργασίες μεταξύ των Δήμων της Ελλάδας και των Δήμων της Ευρώπης, 

όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής συνεργασίας, στην 

«προσβασιμότητα»  από τους Δήμους προς τις υπερκείμενες αρχές για εντάξεις έργων, 

στην ίδια συμμετοχή που απαιτείται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, στον ρόλο της 

Κ.Ε.Δ.Ε. και στο γραφείο που διατηρεί η Κ.Ε.Δ.Ε. στις Βρυξέλλες. 

Υπογράμμισε ότι είμαστε ένας έξυπνος και δημιουργικός λαός, όμως μας λείπει η 

οργάνωση. 

Η Ευρωβουλευτής η οποία παρενέβαινε στο πλαίσιο του διαλόγου ζητώντας 

διευκρινήσεις ή απαντώντας σε κάποια σημεία των τοποθετήσεων των Δημάρχων κι 

αφού αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα δραστηριότητά της στο Ευρωκοινοβούλιο 



 

 

 

υπογράμμισε ότι η ίδια και οι συνεργάτες της είναι στη διάθεση των Δημάρχων για την 

αξιοποίηση ιδεών, προτάσεων και προγραμμάτων και τη διαμόρφωση σχεδίων και 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. 

Επίσης, μέσα από το θεσμικό της ρόλο θα θέσει κάποια από τα ζητήματα στο 

Ευρωκοινοβούλιο, κι ακόμη ότι θα ερευνήσει τα θέματα που αφορούν π.χ τους αγρότες, 

όπως κι ότι είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια ευρεία συνάντηση της Κ.Ε.Δ.Ε με 

Ευρωβουλευτές. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου με την ολοκλήρωση της συνάντησης 

ευχαρίστησε την Ευρωβουλευτή και τους συνεργάτες της για την επίσκεψή τους και 

φυσικά τους Δημάρχους επιβεβαιώνοντας τις άριστες μεταξύ τους σχέσεις και γενικά 

όσους συμμετείχαν στη σύσκεψη την οποία χαρακτήρισε χρήσιμη και εποικοδομητική για 

όλους. 

Τόνισε ότι ανοίγεται σήμερα ένας δίαυλος επικοινωνίας, που θα προσπαθήσουμε να τον 

κρατήσουμε ανοιχτό είτε με απευθείας επαφές είτε μέσω εγγράφων – υπομνημάτων ώστε 

να ξεκινήσουμε βήματα συνεργασίας.  

Τέλος, ας σημειωθεί ότι η μητέρα της Ευρωβουλευτή που ονομάζεται Μαρία Ιγνατιάδου 

πρόσφερε στη φιλοξενούσα Δήμαρχο δύο βιβλία με ποιητικές της συλλογές. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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