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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ : Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης στο πλαίσιο του 
ΠΑΑ 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 10,  για τις Δράσεις: 
α. Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων » 
β. Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων». 
γ. Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες». 

 
 Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  
Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω Προσκλήσεις για την υποβολή 
προτάσεων στήριξης σε Δράσεις του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ)2014-2020. Αναλυτικότερα: 
 
α. Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων »  

2η Πρόσκληση με αριθμό 5218/20-06-2018 (ΑΔΑ:6ΡΕΑ4653ΠΓ-ΞΑΙ). 
Η δράση αφορά παροχή οικονομικής στήριξης για την καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών με τη 
μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), με την οποία 
παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων καρπόκαψα (Grapholitha molesta), 
ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), καρπόκαψα (Cydia pomonella), που 
προσβάλλουν καρπούς στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, 
της αχλαδιάς και της κυδωνιάς. 
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 13/7/2018 έως 
31/7/2018 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην 
πρόσκληση. 
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β. Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων». 

1η Πρόσκληση με αριθμό 922/87058/19-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΡΟΥ4653ΠΓ-6Ω3) 
Η δράση αφορά παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους συγκεκριμένων αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων, που ορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να 
αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της 
φύσης. 
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 3/7/2018 έως και 
22/7/2018, μέσω Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην πρόσκληση. 
 

γ. Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες». 
1η Πρόσκληση 5217/20-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΦΡΕ4653ΠΓ-Δ9Α) 
Η δράση αφορά παροχή οικονομικής στήριξης για την εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους 
ορυζώνες εφαρμόζοντας την καλλιεργητική τεχνική της ψευδοσποράς τον Απρίλιο πριν την οριστική 
εγκατάσταση της καλλιέργειας , συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αφενός στη βελτίωση της ποιότητας 
των υδατικών πόρων και αφετέρου στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ορυζώνων 
λόγω της μειωμένης παρουσίας φυτοπροστατευτικών στην τροφική αλυσίδα της άγριας ζωής.  
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 6/7/2018 έως 31/7/2018, 
μέσω Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στο στην πρόσκληση. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρα τα κείμενο των παραπάνω προσκλήσεων στον 
ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr, στον ιστότοπο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
www.minagric.gr καθώς και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr). 
  
 Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται  και στις  
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται. 

 
 

Ε.Π. 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ 
Γεωπόνος Α' 
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ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης   
(δια του γραφείου τύπου της Περιφέρειας ΑΜΘ) 
 

2. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
ΠΑΜΘ 
 

3. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
των Περιφερειακών Ενοτήτων  
έδρες τους . 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
1. Εκτελεστικό Διευθυντή ΠΑΜΘ 

Κ.Ζωή Κοσμίδου 
ektelestikos@pamth.gov.gr  
 

2. Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη  
Αγροτικής Οικονομίας. 
κ. Νικόλαο Ευφραιμίδη. 
eufnik@otenet.gr 
 

3. Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας   
και Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ  
gtsakiris@pamth.gov.gr 
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