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Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Έργα αγροτικών υποδομών για την ΠΕ Κιλκίς»
Πριν κάποιους μήνες, στις 15 Οκτωβρίου 2020, ο τότε Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σκρέκας, πραγματοποίησε περιοδεία στην ΠΕ
Κιλκίς, έχοντας έτσι την ευκαιρία να διαπιστώσει και ο ίδιος την σημαντική
συμβολή του πρωτογενή τομέα στην ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και την
σημαντικότητα των αρδευτικών έργων για τις ανάγκες των αγροτών του Κιλκίς και
της Παιονίας.
Στην περιοδεία του ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στην απόφαση υλοποίησης
έργων υποδομής, που αφορούν φράγματα και αρδευτικά δίκτυα στους δήμους
Παιονίας και Κιλκίς και συγκεκριμένα για τα έργα στη λίμνη Αρτζάν – Αματόβου,
στο Φράγμα Σελεμλή, στις Μουρίες και στο Μεταξοχώρι.
Επίσης, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει μόνο μία ώριμη μελέτη,
επικαιροποιημένη με τους περιβαλλοντικούς όρους για την επέκταση του δικτύου
της Λίμνης Αρτζάν - Αματόβου χωρίς να ξεκαθαρίσει τον σχεδιασμό για τις
μελέτες των υπόλοιπων έργων και με ποια διαδικασία αυτές μπορούν να
προχωρήσουν για να ολοκληρωθούν τα έργα. Το γενικό χρονοδιάγραμμα
ορίστηκε μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του 2021, οπότε και θα παρουσιαζόταν
«το Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Επειδή η βιώσιμη γεωργία είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή.
Επειδή οφείλουμε να βελτιώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Ποια είναι η πρόοδος των μελετών για τα συγκεκριμένα έργα της ΠΕ
Κιλκίς και σε τι χρονικό ορίζοντα προβλέπεται η ολοκλήρωση των
έργων;
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της κατάθεσης του Εθνικού Σχεδίου
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
3. Σκοπεύει το Υπουργείο να προχωρήσει τα εν λόγω έργα με τη
διαδικασία των ΣΔΙΤ; Και εάν ναι, υπάρχουν μελέτες που να
αποτυπώνουν ποδιά θα είναι η επιβάρυνση των αγροτών και του
δημοσίου από την διαδικασία των ΣΔΙΤ;
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