
 

 

 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                              Σκύδρα,Δευτ.5-12-2016   

Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ                                   

Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ                                                        

Ταχ. Δ/νση  : Εθν. Αντίστασης 20           

Τ.Κ.        : 585 00  ΣΚΥΔΡΑ 

Πληροφορίες : Δημήτρης Αλεξανδρίδης               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τηλέφωνο    : 2381351802 

Fax  : 2381082887                            

email       : gra.dimarxou@skydra.gov.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: Εγκαινιάστηκε το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σκύδρας. 

 

Με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας, μέσω των ιερέων, Αρχιμανδρίτη 

πατέρα Αντώνιου Κορέστη, πατέρα Γρηγόριου Μπακάλη, πατέρα 

Κωνσταντίνου Πολίτη και πατέρα Λάζαρου Μαυρομάτη εγκαινιάστηκε, 

τη Δευτέρα 5-12-2016,το Ειδικό Γυμνάσιο Σκύδρας που θα 

λειτουργεί στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ανύδρου. 

Συνδιοργανωτές της τελετής κι εκδήλωσης ήταν ο Δήμος Σκύδρας και 

η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας. 

Οι οικοδεσπότες Κατερίνα Ιγνατιάδου Δήμαρχος Σκύδρας και ο 

Κωνσταντίνος Κούγκας Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πέλλας υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους 

συνεπικουρούμενοι από τον Διευθυντή του Ειδικού Επαγγελματικού 

Γυμνασίου Νικόλαο Παπαθανασιάδη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας 

Αθλητισμού Πολιτισμού Μιχάλη Λαουντό, τον Πρόεδρο της 

Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννη Θεοδοσίου και τον 

Πρόεδρο της Τ.Κ. Ανύδρου Αθανάσιο Τσαβδάρη που μετά τους 

χαιρετισμούς και τις ομιλίες τους ξενάγησαν στις αίθουσες του 

εκπαιδευτηρίου. 

Παρέστησαν μαζί με πολλούς κατοίκους του χωριού και συμπολίτες 

μας,ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Παναγιώτης Ανανιάδης, οι Βουλευτές του Νομού Θεοδώρα Τζάκρη και 

Γιάννης Σηφάκης, ο Στρατηγός της ΙΙας Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού 

Δημήτρης Γλυμής, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Γιαννιτσών 

Δημήτρης Γιαννόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Σκύδρας: Μαρία Γιακαμόζη, 

Χαράλαμπος Γεραντίδης, Μιχάλης Λαουντός, Χρίστος Μακρίδης, οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι: Θεμιστοκλής Κρητίδης, Μιχάλης Μέγας, 

Θανάσης Σπανός,  οι Πρόεδροι Κοινοτήτων: Θεόδωρος Αντωνιάδης 

Σκύδρας, Γρηγόρης Βόλτσης Πετριάς, Δημήτρης Γαλόπουλος Αρσενίου, 

Παύλος Περπερίδης Κρανιάς, Σταύρος Μακρίδης Σεβαστειανών, 

Τοπικοί Σύμβουλοι, ο πρώην Δήμαρχος Σκύδρας Ιορδάνης Τζαμτζής, 

ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας Νικόλαος 

Τσαλικίδης, η Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Πέλλας Γεωργία Μπουρδουμπούρα, 

Διευθυντές κι Εκπαιδευτικοί Σχολικών Μονάδων του Δήμου, 

υπηρεσιακοί παράγοντες και στελέχη του Δήμου. 

Η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεί. Με επιστολή 

της όμως, που αναγνώστηκε, εξέφρασε την υποστήριξή της και τις 

ευχές της για την επιτυχή λειτουργία του νέου εκπαιδευτηρίου. 

Ακολουθεί το κείμενο του χαιρετισμού – ομιλίας της Δημάρχου 

Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου:     

mailto:gra.dimarxou@skydra.gov.gr


 

 

 

«Με μεγάλη χαρά, σήμερα, εγκαινιάζουμε το Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο Σκύδρας που είναι το μοναδικό στην κατηγορία του σ΄όλη 

την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. 

Εγκαινιάζουμε, ένα διδακτήριο που θα φιλοξενεί μαθητές ειδικής 

αγωγής απ΄όλον το Νομό μας, στους οποίους δίνει τη δυνατότητα να 

περνούν τις ώρες της εκπαίδευσής τους σ΄ένα χώρο λειτουργικό και 

ευχάριστο που έχει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.  

Γνωρίζουμε την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση που διέρχεται ο 

τόπος μας και βιώνουμε τις συνέπειες της. Μέσα σ΄αυτές τις 

συνθήκες, είναι περισσότερο ορατό από ποτέ, ότι η μάθηση, η 

αγωγή, η παιδεία, αποτελούν τον πλέον σίγουρο δρόμο για την 

αναγέννησή μας σ΄όλα τα επίπεδα. 

Το σχολείο είναι ο αγωγός που μεταφέρει στη νέα γενιά τη γνώση 

και τις ιδέες που αποκτήθηκαν από τις προηγούμενες γενιές, 

δείχνοντας παράλληλα το δρόμο, ν΄απελευθερώσει τις δικές της 

δημιουργικές ικανότητες. 

Ως Δημοτική Αρχή έχουμε τα θέματα της εκπαίδευσης πολύ ψηλά στην 

ατζέντα των προτεραιοτήτων μας. Έτσι, στόχος μας είναι η 

βελτίωση και η συντήρηση όλων των σχολείων μας και πράγματι στα 

δύο χρόνια της θητείας μας καταβάλλαμε μεγάλα χρηματικά ποσά για 

τη συντήρησή τους. Και σήμερα τα σχολεία μας αποτελούν 

εκπαιδευτήρια μ΄όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. 

Παράλληλα, βέβαια, διεκδικούμε την ανέγερση νέων σχολικών 

μονάδων, όπως του ΕΠΑΛ Σκύδρας, σχολική μονάδα που κρίνεται 

απαραίτητη για εμάς, καθώς πάρα πολλά παιδιά του Δήμου μας 

φοιτούν στο αντίστοιχο της Έδεσσας. Επιπλέον, διεκδικούμε την 

ανάλογη χρηματοδότηση για την κατασκευή του Ειδικού Δημοτικού 

Σχολείου Σκύδρας.  

  

Η ίδρυση του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου στον Δήμο Σκύδρας, 

έρχεται να καλύψει στο Νομό Πέλλας μια αδήριτη ανάγκη καθώς δεν 

υπάρχει άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα. Είπαμε ήδη ότι είναι το 

πρώτο που ιδρύεται και λειτουργεί στο Νομό μας.  

Η Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθιστούσε αναγκαία 

τη λειτουργία Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και στον Νομό 

Πέλλας γιατί η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει σ΄ όλους τους 

πολίτες  μ΄ ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για 

πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία. 

Ο Δήμος Σκύδρας διεκδικούσε την ίδρυση και λειτουργία της 

σχολικής αυτής μονάδας, ήδη από το έτος 2013, διαβεβαιώνοντας το 

Υπουργείο Παιδείας για την ανάληψη κάθε ευθύνης σχετικά με το 

κτήριο και την ανάληψη όλων των λειτουργικών του εξόδων. Η 

ίδρυση του σχολείου που εγκαινιάζουμε σήμερα αποφασίστηκε από 

τον Υπουργό Παιδείας στα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους. 

Μέσα σ΄ένα μήνα περίπου η Δημοτική Αρχή με μεγάλη προσπάθεια και 

κινητοποίηση, κατάφερε να μετατρέψει το εγκαταλελειμμένο και 

κλειστό πρώην Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ανύδρου, σ΄ένα 

εκπαιδευτήριο μ΄όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, μ΄όλους τους 

σύγχρονους και απαιτούμενους όρους ασφαλείας και υγιεινής. 

Οι παρεμβάσεις μας στο σχολείο που εγκαινιάζουμε ανέρχονται στο 

ποσό των 90.000€. 

Παράλληλα, η επιλογή μας για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου 

σχολικού κτηρίου αποδεικνύει ότι τηρούμε την υπόσχεση που δώσαμε 

για τη στήριξη του πρώην Δήμου Μενηίδας, στον οποίο δίνουμε ζωή 

με τις επιλογές και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις μας. 



 

 

 

Οι ειδικότητες για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σκύδρας  

είναι σε πλήρη αντιστοίχιση με τις τοπικές κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες, καθώς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Έτσι,παρέχονταιοιπαρακάτωειδικότητες: 

1)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής του Τομέα Πληροφορικής.  

2)Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.  

3)Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος.  

4)Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τομέα 

Γεωπονίας,ΤροφίμωνκαιΠεριβάλλοντος.  

5)  Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του Τομέα Γεωπονίας 

ΤροφίμωνκαιΠεριβάλλοντος.  

6)Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.  

Οιειδικότητεςτων εκπαιδευτικών υποστηρίζονται από Λογοθεραπευτή, 

ΨυχολόγοκαιΚοινωνικόΛειτουργό.  

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όσους βοήθησαν και στάθηκαν 

αρωγοί στο αίτημα και στη διεκδίκηση του Δήμου Σκύδρας, να 

ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία που ανταποκρίθηκε στο αίτημά 

μας, τη Βουλευτή Θεοδώρα Τζάκρη, να ευχαριστήσω τον Διευθυντή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας Κωνσταντίνο Κούγκα που με τις 

πολύτιμες γνώσεις του μας καθοδήγησε αποτελεσματικά, τους 

Αντιδημάρχους Σκύδρας, τους Προέδρους, τον Πρόεδρο της 

Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Σκύδρας Γιάννη Θεοδοσίου και 

τους υπαλλήλους του Δήμου. Τέλος, να ευχαριστήσω τον Διευθυντή 

του Σχολείου Νικόλαο Παπαθανασίου και τους εκπαιδευτικούς για τη 

συνεργασία. 

Για εμάς αποτελεί πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος έχει το αναφαίρετο 

δικαίωμα να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα σ΄όλες τις πτυχές και 

τους τομείς της κοινωνικής ζωής. 

Να μπορεί να μορφωθεί,να σπουδάσει,να εργαστεί,να μετακινηθεί, 

να ζει αξιοπρεπώς. 

Ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να είμαστε δίπλα στους καθημερινούς 

μαχητές της ζωής. Και είμαστε με διάφορες παρεμβάσεις και 

μάλιστα στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν τ΄απαραίτητα για τη 

λειτουργία ΚΔΑΠ/ΑμεΑ στο Δήμο μας. Αγωνιζόμαστε για την 

κατασκευή του Ειδικού Δημοτικού Σκύδρας. Τέλος, είμαστε δίπλα 

στο Σύλλογο ΑμεΑ Σκύδρας «Αλληλεγγύη». 

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σκύδρας αποτελεί πλέον ένα 

σημείο αναφοράς και γνώσης, ανταποκρινόμενο με τις καλύτερες 

προϋποθέσεις στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης. 

Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο οι μαθητές του θα λάβουν γνώσεις, 

αλλά κυρίως παιδεία κι αργότερα θα μπορέσουν να βγουν και να 

σταθούν στην κοινωνία μας. 

Για εμάς, στον Δήμο Σκύδρας, θα είναι πάντα μεγάλη χαρά να 

εγκαινιάζουμε ένα νέο σχολείο και να το παραδίδουμε στη νέα 

γενιά, που είναι το αύριο του τόπου μας. 

Θα είμαστε πάντα αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που έχει να κάνει με 

την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου μας και την ειδική αγωγή. 

Και θα είμαστε πάντα στο πλευρό των μαθητών και των δασκάλων 

τους για να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα σχολείο ανοιχτό στην 

κοινωνία και στον κόσμο, ένα σχολείο που θα δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο. 

Ολοκληρώνοντας με τα λόγια αυτά, και μέρες που είναι, εύχομαι 

σ΄όσες κι όσους γιορτάζουν σήμερα του Αγίου Σάββα κι αύριο του 



 

 

 

Αγίου Νικολάου και σ όλους τους συνανθρώπους μας με αφορμή τις 

γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς Χρόνια Πολλά, με 

υγεία, ειρήνη, πρόοδο κι αλληλεγγύη. 

Με τη βεβαιότητα ότι με τη συνεργασία και την συμπαράσταση όλων 

μας το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σκύδρας θ΄αποτελέσει 

υπόδειγμα στο Νομό και στη χώρα, εύχομαι καλή σχολική χρονιά και 

σας ευχαριστώ πολύ, που μας τιμήσατε με την παρουσία σας σ΄αυτό 

το σημαντικό εκπαιδευτικό, πολιτιστικό μα και βαθιά κοινωνικό 

και ανθρωπιστικό γεγονός». 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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