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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : Προδημοσίευση 3ης Πρόσκλησης δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ).
Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η Προδημοσίευση 3ης Πρόσκλησης δράσης
10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2014-2020.
Με την προδημοσίευση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι εντός του
πρώτου εξαμήνου του έτους 2020, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση 3ης Πρόσκλησης για το
παραπάνω Μέτρο, με την οποία θα ενισχύεται η εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης
των μικρολεπιδοπτέρων με τη χρήση φερομονών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) ώστε να παρεμποδίζεται η σύζευξη
συγκεκριμένων εντομολογικών εχθρών για τις εξής καλλιέργειες : ροδακινιά ,νεκταρινιά , βερικοκιά
,μηλιά ,αχλαδιά , κυδωνιά ,δαμασκηνιά ,αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο). Σημειώνεται ότι οι
καλλιέργειες του αμπελιού και της δαμασκηνιάς θα είναι για πρώτη φορά επιλέξιμες σε Πρόσκληση της
δράσης 10.1.08.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 20
εκατομμύρια €. Τα ποσά της ενίσχυσης ανά καλλιέργεια αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της
προδημοσίευσης.
Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
(ΕΑΕ) έτους 2020 (έτος αναφοράς). Το έτος 2020 θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των
δεσμεύσεων της Πρόσκλησης.
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση
στήριξης στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής
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σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», μπορούν με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την
εφαρμογή των δεσμεύσεων της δράσης για την καλλιεργητική περίοδο 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρα τα κείμενο της προδημοσίευσης
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
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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. Γεώργιο Ζιμπίδη.
antipagrot@gmail.com

3.

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