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ΘΕΜΑ: Συνάντηση της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου με τον Προϊστάμενο 

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας Θωμά Μπαχαράκη. 

 

Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, που πρόσφατα 

ανέλαβε τα καθήκοντά του, και την  Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ίδιας 

Διεύθυνσης Αντωνία Πολυξενίδου υποδέχθηκε, την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, στο 

γραφείο της, η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου με τους αιρετούς συνεργάτες 

της: τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλη 

Μέγα, τον Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σκύδρας Μιχάλη 

Λαουντό και τον Δημοτικό Σύμβουλο Χαράλαμπο Γεραντίδη. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας είχε αποστείλει, το προηγούμενο διάστημα, επιστολή  στον κ. 

Μπαχαράκη συγχαίροντάς τον για  την ανάληψη της νέας του σημαντικής θέσης και 

παράλληλα προσκαλώντας τον να επισκεφθεί το Δήμο Σκύδρας. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε η Δήμαρχος αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων, στις 

ενέργειες και στις καίριες κι αποτελεσματικές λύσεις που έδωσε ο Δήμος Σκύδρας, κατά 

την προηγούμενη περίοδο, ώστε το σχολικό έτος να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα, με 

την αγαστή σύμπνοια και τη συνεργασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων – 

κηδεμόνων κι όλων των εμπλεκομένων φορέων που για μια ακόμη φορά ευχαριστεί 

θερμά ο Δήμος Σκύδρας. 

Σημείωσε πως έχουν μέχρι τώρα πραγματοποιηθεί συσκέψεις, στο γραφείο της, με τη 

συμμετοχή των αρμοδίων αιρετών, Αντιδημάρχων και Προέδρων Σχολικών Επιτροπών, 

και υπηρεσιακών παραγόντων ενόψει της προετοιμασίας και της ετοιμότητας για τη νέα 

σχολική περίοδο 2017 – 18. 

Τόνισε ότι είναι, πλέον, ώριμο το αίτημα και επιτακτική η ανάγκη της ίδρυσης και της 

λειτουργίας Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, όπως επίσης και Επαγγελματικού Λυκείου 

(ΕΠΑ.Λ) στη Σκύδρα, ( μάλιστα έγινε αναφορά και στις πιθανές ειδικότητες των μαθητών), 

και πως οι δυο πλευρές πρέπει να εστιάσουν μεγάλο μέρος της συνεργασίας τους στην 

άμεση και τελεσφόρα διεκδίκηση αυτών των αιτημάτων. 
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Επιπλέον, η Δήμαρχος υπογράμμισε τη μελετητική  ετοιμότητα του Δήμου Σκύδρας για τη 

διεκδίκηση πόρων, όταν υπάρξει αντίστοιχο χρηματοδοτικό εργαλείο, για την ένταξη και 

υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτηρίων. 

Από την πλευρά του ο Προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ευχαρίστησε, 

αρχικά, τη Δήμαρχο για την επιστολή και την υποδοχή, εξήρε τις προσπάθειες που 

κατέβαλλε και καταβάλλει ο Δήμος Σκύδρας στον τομέα της παιδείας, όπως για 

παράδειγμα την επιτυχή διεκδίκηση, με συνεργασία, της ίδρυσης και της λειτουργίας του 

Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου στη Σκύδρα, κι ακολούθως επιβεβαίωσε τη 

συνέχιση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την επίσκεψη και την 

συνεργασία. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις ευχές όλων για φωτισμένη και καλή σχολική χρονιά ! 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό  για δημοσιογραφική). 
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