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Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ
Ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα

- Επίσημη έναρξη διαδικασίας καταρτισμού Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ – Μάιος 2019

- Καθιέρωση δεσμών επικοινωνίας και στενής συνεργασίας με τα Αρμόδια Τμήματα /
Υπηρεσίες

- Καθιέρωση διαύλων επικοινωνίας με την Ε.Ε. (ΓΔ Γεωργίας)

- Πραγματοποίηση ευρείας διαβούλευσης 

- Συνεργασία με ακαδημαϊκά / ερευνητικά ιδρύματα / ΜΚΟ  

- Ανάθεση υπηρεσιών για την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ

- Καταρτισμός ολοκληρωμένου προσχεδίου SWOT ανάλυσης
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Καθιέρωση δεσμών επικοινωνίας και στενής συνεργασίας 

με τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες

- Πραγματοποίηση συναντήσεων με όλες τις Μονάδες Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020

- Τμήμα Γεωργίας – συνάντηση συντονισμού (29 Μάϊου 2019)

- Τμήμα Δασών (27 Ιουνίου 2019)

- Υπουργείο Εσωτερικών (24 Ιουνίου 2019)

- Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

- Συναντήσεις με άλλα εμπλεκόμενα Τμήματα / Υπηρεσίες

- Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 

(18 Οκτωβρίου 2019 - για θέματα ευημερίας / διαχείρισης ζώων)

- Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

- (20 Ιουνίου 2019 – για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας στις αγροτικές περιοχές ) 3



Καθιέρωση δίαυλων επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(Γενική Διεύθυνση Γεωργίας)

- Καθιέρωση συνεργασίας με την ειδική υπηρεσία που δημιουργήθηκε εντός της 

Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας για υποβοήθηση του κάθε ΚΜ (Cyprus GeoHub)

- Συναντήσεις στη Λευκωσία στις 7 Ιουνίου 2019 και 30 Σεπτεμβρίου 2019

- Διοργάνωση θεματικού εργαστηρίου στη Λευκωσία με θέμα την πράσινη αρχιτεκτονική της νέας 

ΚΓΠ (21 και 22 Οκτωβρίου 2019)

- Ημερίδα ΕΑΔ με θέμα «Νέα ΚΓΠ και νέες προκλήσεις» 30 Σεπτεμβρίου 2019
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Πραγματοποίηση ευρείας διαβούλευσης

Απόφαση για πραγματοποίηση ευρείας, πολυδιάστατης διαβούλευσης

- Συναντήσεις με όλα τα εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς με σκοπό την άντληση δεδομένων για την 
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

- Ολοήμερες θεματικές συναντήσεις στις 16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2019 (ανάπτυξη της υπαίθρου, 
ανταγωνιστικότητα, περιβάλλον)

- Ειδική συνάντηση με αγροτικές οργανώσεις για ανταλλαγή απόψεων (14 Οκτωβρίου 2019) 

- Τομεακές συναντήσεις με παραγωγικούς κλάδους στις 4, 8 και 10 Οκτωβρίου 2019 (κτηνοτροφία, 
φυτική παραγωγή)

- Ηλεκτρονική ανοιχτή διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας www.paa.gov.cy
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Συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα / ερευνητικά ιδρύματα / ΜΚΟ

- Αξιοποίηση όλης της υπάρχουσας γνώσης

- Συλλογή και αξιοποίηση νέων ιδεών / προσεγγίσεων / εμπειριών

- Υποβοήθηση στην επιστημονική τεκμηρίωση των εισηγήσεων μας

- Θεματική επικέντρωση των συζητήσεων στην περιβαλλοντική – κλιματική πτυχή του νέου 
Στρατηγικού Σχεδίου 

- Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, 16 Οκτωβρίου 2019 και 22 
Οκτωβρίου (συνάντηση με DG AGRI)
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Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ

Επόμενες ενέργειες

- Ολοκλήρωση α΄ φάσης διαβούλευσης σχετικά με την SWOT Ανάλυση

- Οριστικοποίηση SWOT ανάλυσης και αποστολή στην Ε.Ε.

- Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αναγκών

- Επιλογή παρεμβάσεων και κατανομή πόρων

- Αναλυτική περιγραφή παρεμβάσεων

- Ετοιμασία πρώτου προσχεδίου Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ
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Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ

Επόμενες ενέργειες – χρονοδιάγραμμα* 

- Συνέχιση στοχευμένων συναντήσεων για συζήτηση ειδικών θεμάτων / εισηγήσεων 
(Νοέμβριος 2019 - Ιούλιος 2020)

- Ετοιμασία αρχικού περιγράμματος παρεμβάσεων περί τα τέλη του 2019

- Ετοιμασία πρώτου προσχεδίου Ιούλιος 2020

- Έναρξη διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ιούλιος - Δεκέμβριος 2020

* Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται άμεσα από την πορεία των διαπραγματεύσεων στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη νέα ΚΓΠ.
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Ευχαριστώ πολύ
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