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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Κώστας Σκρέκας από το Κιλκίς: Επιτάχυνση των έργων αγροτικών υποδομών 

για να κρατήσουμε ζωντανή την ύπαιθρο 

 

Η επιτάχυνση των έργων αγροτικών υποδομών θα οδηγήσει στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων αγροτών και θα συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση 

της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο, επισήμανε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Κώστας Σκρέκας, κατά την επίσκεψη του στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, 

έπειτα από πρόσκληση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Βουλευτή Κιλκίς, 

Γιώργου Γεωργαντά, 

 

Ο κ. Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον κ. Γεωργαντά. επισκέφθηκε περιοχές στις οποίες 

προτείνεται να κατασκευαστούν φράγματα και αρδευτικά δίκτυα. Στόχος της επίσκεψης 

ήταν να αξιολογηθούν συγκεκριμένα σημεία που θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες 

των αγροτών.  

 

Μαζί με τον Δήμαρχο Παιονίας, Κωνσταντίνο Σιωνίδη, μετέβη στη Γρίβα Γουμένισσας και τη 

θέση Σελεμλή, κοντά στο αρδευτικό έργο Αρτζάν Αματόβου, ενώ με το Δήμαρχο Κιλκίς, 

Δημήτρη Κυριακίδη, στους πρόποδες του όρους Μπέλλες και το Μεταξοχώρι. 

 

Στη συνέχεια συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Π.Ε. Κιλκίς, 

μαζί με τον Υφυπουργό κ. Γεωργαντά, τους Δημάρχους Παιονίας και Κιλκίς, καθώς και 

υπηρεσιακά στελέχη. 

 

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι «οφείλουμε ως Κυβέρνηση, τώρα, να διασφαλίσουμε ότι οι 

επόμενες γενιές θα μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια τους, να παραμείνουν στα 

χωριά μας και να κερδίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. μέσα από την ενασχόληση τους με 

τη γεωργία και την κτηνοτροφία και με αυτό τον τρόπο να κρατήσουν ζωντανή την 

ύπαιθρο». 



 

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει 

ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα από την πρώτη στιγμή που 

ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό έδωσε εντολή να εκπονήσουμε ένα σχέδιο 

ανασυγκρότησης αγροπεριβαλλοντικών υποδομών, που θα αξιοποιούν τα επιφανειακά 

ύδατα, το νερό της βροχής, το οποίο μας πνίγει κάποιες στιγμές και λείπει όλες τις 

υπόλοιπες, και αυτό το νερό να το οδηγούμε μέσα από σύγχρονα κλειστά αρδευτικά δίκτυα 

σε καλλιεργούμενες εκτάσεις», συμπλήρωσε ο κ. Σκρέκας. 


