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ΘΕΜΑ: Επίσκεψη του Γ.Γ. Αθλητισμού Ιούλιου Συναδινού και του Βουλευτή Πέλλας 

Ιωάννη Σηφάκη στο Δήμο Σκύδρας. 

 

Το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιο Συναδινό και το Βουλευτή Πέλλας Ιωάννη Σηφάκη 

με τους συνεργάτες τους υποδέχθηκε, το Σάββατο 7 Μαΐου 2016 κι ώρα 14:00΄στο 

Δημαρχείο, η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου με τους Αντιδημάρχους, 

Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων κι αθλητικούς παράγοντες της 

περιοχής. 

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιοδείας του Γενικού 

Γραμματέα Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). και με σκοπό την άμεση κι ουσιαστική επαφή του με 

Δημάρχους και φορείς του αθλητισμού. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας, αφού τους καλωσόρισε και τους ευχαρίστησε, υπενθύμισε αρχικά 

και εισαγωγικά στον κ. Γ.Γ.Α. τη συζήτηση που είχαν οι δυο τους πριν από λίγο καιρό 

στην Αθήνα με αφορμή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού κι Αθλητισμού της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας όπου του είχε παρουσιάσει κι εκθέσει 

την υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σκύδρας στα 

ζητήματα του αθλητισμού ζητώντας του ανάλογη χρηματοδότηση. Και τώρα που 

βρίσκεται εδώ στη Σκύδρα μπορεί δια ζώσης να τα δει και να επιβεβαιώσει την 

αναγκαιότητα της άμεσης χρηματοδότησής τους. 

Η Δήμαρχος παρουσίασε με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του Δήμου. Επισήμανε ότι ο Δήμος Σκύδρας υπολείπεται των άλλων σε 

χρηματοδοτήσεις κι άρα ότι πρέπει να τύχει δικαιότερης αντιμετώπισης λαμβανομένων 

υπόψη των οξυμένων προβλημάτων που πασχίζει ν΄αντιμετωπίσει χωρίς τους 

απαιτούμενους πόρους, τα  μέσα και τη στελέχωση.  

Τόνισε, μάλιστα, τη μεγάλη αθλητική παράδοση του Δήμου ειδικά στο βόλεϊ, όπως και την 

πλεονεκτική γεωγραφική του θέση που μπορεί ν΄αξιοποιηθεί με την κατασκευή έργων για 

την εξυπηρέτηση των όμορων Δήμων. 



Το υπόμνημα  με θέμα « Χρηματοδότηση του Δήμου Σκύδρας για κατασκευή Αθλητικών 

Έργων και Βελτιώσεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων» που παρέδωσε η Δήμαρχος στον 

κ.Συναδινό έχει ως εξής: 

« κ. Γενικέ 

Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να επισκεφθείτε 

τον Δήμο μας. Εξ αφορμής της επισκέψεώς σας θα σας καταθέσουμε ένα τεκμηριωμένο 

αίτημα  χρηματοδότησης για αθλητικά έργα. Κατ' αρχάς μια γενική εικόνα  και το προφίλ 

του Δήμου μας. 

Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Σκύδρας. 

1) ΈΚΤΑΣΗ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ. 

Ο Δήμος Σκύδρας βρίσκεται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα 

στα νότια του Νομού Πέλλας. Καταλαμβάνει σήμερα έκταση 239.525 στρεμμάτων και 

συνορεύει ανατολικά με το Δήμο Πέλλας, δυτικά με το Δήμο Έδεσσας, βόρεια με το Δήμο 

Αλμωπίας και νότια με το Δήμο Νάουσας. Ο πληθυσμός του ανέρχεται στους   21.498  

κατοίκους (απογραφή 2011). 

Η θέση του Δ. Σκύδρας 

Η Σκύδρα είναι η έδρα του ομώνυμου Δήμου, με πληθυσμό 5.406 κατοίκους σύμφωνα με 

την απογραφή του 2011. Χτισμένη στη μέση ενός εύφορου κάμπου, απέχει 15 χμ ΝΑ από 

την πρωτεύουσα του νομού, την Έδεσσα. Αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο αγροτικό κέντρο 

της Ελλάδας με σημαντική φρουτοπαραγωγή (κυρίως  ροδακινοπαραγωγή) και 

μεταποιητική φρουτοβιομηχανία καθώς και το τρίτο σε εξαγωγές κέντρο της Βόρειας 

Ελλάδας. Στην πόλη εδρεύει Υποθηκοφυλακείο καθώς και Ειρηνοδικείο. 

Η έδρα του Δήμου Σκύδρας 

2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ. ΣΚΥΔΡΑΣ 

Η ιστορία του Δήμου Σκύδρας ξεκινάει από τα αρχαιότατα χρόνια και συγκεκριμένα από 

τον 5ο αιώνα π.χ. όπου υπήρχε σατραπεία μεταξύ του 510 και 490 π.χ. Από νομίσματα 

και επιγραφές που βρέθηκαν, η Σκύδρα φαίνεται να είχε την αρχική της θέση στην 

περιοχή της σημερινής Επισκοπής Ναούσης σε απόσταση δώδεκα χιλιομέτρων από τη 

σημερινή της θέση. Γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τον 1ο με 3ο αιώνα π.χ. και παρέμεινε 

ακμαία μέχρι και τη βυζαντινή εποχή. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και μέχρι το 

1926, η Σκύδρα ήταν ένα μικρό χωριό γνωστό με το όνομα «Βερτεκόπ» σε νέα τοποθεσία, 

στο κέντρο του Νομού Πέλλας. Αυτό το όνομα προέρχεται από την Σλαβική γλώσσα και 

σημαίνει «Στριφοχώρι». Πήρε αυτό το όνομα εξαιτίας ενός ποταμού, σημερινός 

Εδεσσαίος ποταμός, ο οποίος πήγαζε από την Έδεσσα και περνούσε από τα εδάφη του 

Βερτεκόπ. Το 1914 εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πρόσφυγες από τον Πόντο και την 

Θράκη. Στα 1924 ο πληθυσμός της Σκύδρας ανήλθε σε 6.500 κατοίκους, σύμφωνα με τα 



αρχεία της Κοινότητας. Από την απογραφή η οποία έγινε στα 1928 μπορούμε να πούμε 

ότι στη Σκύδρα διέμεναν 3.723 κάτοικοι. 

Αξιοθέατά της αποτελούν: η ανασκαφή του προϊστορικού οικισμού στο Μάνδαλο, 13 χμ 

Βόρεια από τη Σκύδρα και τα ερείπια βυζαντινού κάστρου. Από προϊστορικό νεκροταφείο 

της περιοχής πρέπει να προέρχονται χρυσά κοσμήματα που χρονολογούνται μάλλον 

στο τέλος της Ύστερης Νεολιθικής Εποχής και αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό υλικό 

για τη μελέτη διαστρωμάτωσης στα Νεολιθικά Χρόνια. 

3) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ 

Ο Δήμος της Σκύδρας προήλθε από εθελούσια συνένωση 6 Κοινοτήτων το 1989. Οι 

Κοινότητες αυτές ήταν οι Κοινότητες της Σκύδρας, Λιποχωρίου, Μαυροβουνίου, Νέας 

Ζωής, Ριζού και Σεβαστειανών. 

Στη συνέχεια ο Δήμος Σκύδρας του προγράμματος Καποδίστριας (Ν.2539/1997) που 

λειτούργησε την περίοδο 1998-2010, αποτελούνταν από τον πρώην Δήμο Σκύδρας και τις 

Κοινότητες: 1.Αρσενίου, 2.Άσπρου, 3.Δάφνης, 4.Καλυβίων & 5.Πετραίας. 

Στη συνέχεια με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

συστάθηκε ο Δήμος Σκύδρας, με έδρα τη Σκύδρα, αποτελούμενος από τους 

Καποδιστριακούς Δήμους Μενηίδος και Σκύδρας. 

4)ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Με βάση το Πρόγραμμα Καλλικράτης, ο Δήμος Σκύδρας αποτελείται από τη Δημοτική 

Ενότητα Σκύδρας και τη Δημοτική Ενότητα Μενηίδος, ως εξής: 

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΔΡΑΣ              ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΗΙΔΟΣ 

        Δ.Κ. Σκύδρας                                        Τ.Κ.Καλής 

        Τ.Κ. Αρσενίου                                       Τ.Κ.Ανύδρου 

        Τ.Κ. ΄Ασπρου                                        Τ.Κ Καλλίπολης                                                                                                                                           

        Τ.Κ. Δάφνης                                            οικ. Καλλίπολη 

        Τ.Κ. Καλυβίων                                        οικ. Σανδάλι 

        Τ.Κ. Λιποχωρίου                                   Τ.Κ Κρανέας 

        Τ.Κ. Μαυροβουνίου                               οικ. Κρανέα 

        Τ.Κ. Νέας Ζωής                                      οικ. Λιθαριά 

        Τ.Κ. Πετραίας                                         Τ.Κ Μανδάλου 

          οικ. Πετραία                                          T.K.Προφ.Ηλία                                             

          οικ. Λουτροχώρι  

          οικ. Πλεύρωμα 

        Τ.Κ. Ριζού 

        Τ.Κ. Σεβαστειανών 



 

 Όπως ήδη έχετε αντιληφθεί ο Δήμος μας είναι μεν ακριτικός ωστόσο είναι και η καρδιά 

της Μακεδονίας. Είναι ένα ιστορικό, πολιτιστικό, αθλητικό και ιδίως φρουτοπαραγωγικό 

κέντρο. Για όλους αυτούς τους λόγους και δεδομένου ότι οι οικονομικές ενισχύσεις που 

έλαβε στο παρελθόν για κατασκευή αθλητικών έργων είναι ελάχιστες έως μηδαμινές σε 

σχέση με άλλους Δήμους, σας παραθέτουμε αναλυτικά το αίτημά μας και αφού το 

αξιολογήσετε ελπίζουμε πλέον στην γενναία οικονομική ενίσχυσή σας προς ικανοποίηση 

των αναγκών μας. 

1)  Πρόταση για κατασκευή μεγάλων έργων : 

    α. Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου  Ολυμπιακών  προδιαγραφών 

    β. Τοποθέτηση ταρτάν στο γήπεδο στίβου Σκύδρας 

    γ. Κατασκευή δύο (2) γηπέδων αντισφαίρισης στην Σκύδρα. 

2)  Πρόταση για βελτιώσεις Αθλητικών εγκαταστάσεων 

    α. Κλειστό γυμναστήριο Σκύδρας ήδη ο Δήμος από τα πενιχρά του οικονομικά στοιχεία    

       και ματώνοντας στην κυριολεξία έχει καταβάλει ποσό 50.000 € μέχρι σήμερα για την        

      βελτίωση των δύο (2) κλειστών γυμναστηρίων της Σκύδρας και των Καλυβίων. Το   

     ποσό το οποίο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες μας για το κλειστό γυμναστήριο Σκύδρας      

     υπολογίζουμε ότι είναι 150.000 € και οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιήσουμε 

είναι: 

1. Αλλαγή υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

2. Τοποθέτηση νέου λέβητα 

3. Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων στα αποδυτήρια για την ενεργειακή αναβάθμιση του 

    κτιρίου. 

4. Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής λόγω εκτεταμένων καταστροφών μετά την παρέλευση 

πολλών ετών από την τοποθέτηση των παλαιών 

Μην ξεχνάτε ότι η πόλη μας και η ευρύτερη περιοχή της Σκύδρας έχει μακράν παράδοση 

στο βόλεϊ τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο τμήμα καθώς και στις ομάδες 

υποδομών. Συγκεκριμένα: 

 α) Το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ιδρύθηκε το 1968. Έχει μεγάλη 

παράδοση στο χώρο του βόλεϊ με πολυετή παραμονή στην κατηγορία Α1 την δεκαετία 

του 1980. Πάρα πολλά χρόνια στην κατηγορία Α2, κατά τις χρονιές   1996-2008. Από τα 

σπλάχνα του Συλλόγου διακρίθηκαν πολλού αθλητές που διέπρεψαν σε μεγάλες ομάδες  

της Α1 αλλά και στελέχωσαν τις Εθνικές ομάδες εφήβων και ανδρών. 

 β) Το γυναικείο τμήμα του ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ είναι ένα νέο τμήμα το οποίο λειτουργεί εδώ 

και 14 χρόνια. Με μεγάλη προσπάθεια και φροντίδα η ομάδα παίρνει μέρος σε όλα τα 

αναπτυξιακά πρωταθλήματα αλλά και στο γυναικείο πρωτάθλημα. Έχει πολλές 



διακρίσεις με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος  παγκορασίδων πριν 

δύο χρόνια και φέτος την διάκριση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κορασίδων. Το 

γυναικείο τμήμα που αποτελείται από τα ίδια κορίτσια κατάφερε φέτος την άνοδο στην Β 

Εθνική γυναικών. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και την τεράστια επιτυχία των κοριτσιών του ΓΕΛ Σκύδρας 

που κατέκτησαν την 2η θέση στο Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα βόλεϊ 

Ελλάδας - Κύπρου που διεξήχθη στην Λάρνακα της Κύπρου. 

γ)Επίσης έχουμε και την ποδοσφαιρική ομάδα του ΑΕΤΟΥ Σκύδρας με μεγάλη παράδοση 

και διακρίσεις σε Τοπικά και Πανελλήνια πρωταθλήματα. 

δ) Στην πόλη μας διεξάγονται οι περισσότεροι σχολικοί αγώνες του Νομού, καθότι είναι 

στο κέντρο του Νομού Πέλλας αλλά και των όμορων Νομών. 

3)  Γήπεδα ποδοσφαίρου 

Διαθέτουμε 15 γήπεδα ποδοσφαίρου με ομάδες που συμμετέχουν στα ερασιτεχνικά 

πρωταθλήματα. Διαθέσαμε ποσό 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 €. 

κ. Γενικέ μπορεί η χώρα μας να περνάει δύσκολα χρόνια οικονομικής ασφυξίας, ωστόσο 

εμείς ευελπιστούμε ότι σύντομα θα βγούμε από το αδιέξοδο αυτό και καθ' ότι υπηρετούμε 

αμφότεροι τον ίδιο  σκοπό, την προσφορά προς τους πολίτες της χώρας μας πρέπει και 

επιβάλλεται να προγραμματίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας ιδιαίτερα θα έλεγα σε έναν 

τόσο νευραλγικό τομέα αυτόν του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ που συμμετέχουν όλοι, από τα νήπια 

έως τους ηλικιωμένους. 

κ. Γενικέ δεν είναι ούτε ουτοπία ούτε μακρινό όνειρο τα αιτούμενα μεγάλα έργα δηλαδή  το 

κολυμβητήριο, το  ταρτάν και τα γήπεδα αντισφαίρισης, ούτε βέβαια και τα πρώτης 

ανάγκης βελτιωτικά έργα που ζητάμε. Εμείς δηλώνουμε ότι αν μας χρηματοδοτήσετε και 

ολοκληρωθούν   τα έργα δεσμευόμαστε για την ανάληψη της φροντίδας, λειτουργίας 

τους με ιδίους πόρους. 

Κλείνοντας θέλω εκ μέρους των κατοίκων  του Δήμου Σκύδρας που εκπροσωπώ να σας 

ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη για την επίσκεψή σας που δηλώνει έμπρακτα το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για τον αθλητισμό της επαρχίας και να σας παρακαλέσω για 

την ικανοποίηση των αιτημάτων μας». 

Ο Γ.Γ.Α. αφού ευχαρίστησε για τη φιλοξενία δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός που έχει να 

διαχειριστεί για όλη τη χώρα ανέρχεται στα 10 εκ. ευρώ. Κάθε τρίμηνο γίνεται αξιολόγηση 

της προόδου των έργων κι ανάλογη τροποποίηση ή αναθεώρηση. Η γενική του 

διαπίστωση είναι ότι υπάρχουν ανισοκατανομές πόρων κι εγκαταστάσεων τόσο μεταξύ 



των Περιφερειών αλλά κι εντός των Νομών, Με βάση τα διαθέσιμα χρήματα δυο ήταν οι 

λύσεις: η μια ήταν να γίνουν οι συντηρήσεις, οι επισκευές κ.α. των υποδομών και η άλλη 

να ξεκινήσουν νέες κατασκευές. Επιλέχθηκε πρώτη λύση.  

Και με βάση αυτή τη λύση ζήτησε από τη Δήμαρχο ένα πίνακα με ιεραρχημένα έργα που 

θα εξεταστούν με γνώμονα τη δίκαιη κατανομή και τις ανάγκες των Δήμων. 

Η Δήμαρχος απάντησε ότι ο Δήμος είναι ήδη έτοιμος να καταθέσει τον πίνακα. 

Ακολούθησε συνάντηση με τους εκπροσώπους αθλητικών φορέων στην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με αυτοψία στο Δημοτικό Στάδιο Σκύδρας και στο γήπεδο 

αντισφαίρισης.  

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση).    

                                                                                                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 


