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ΘΕΜΑ : Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08
«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του
Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020
Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη (1η) αξιολόγηση και κατάταξη των
αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 3645/13.7.2020 3ης Πρόσκλησης για την
υποβολή αιτήσεων στήριξης στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών
και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα(ΠΣ)υποστήριξης της
υλοποίησης της δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/ και οι υποψήφιοι της δράσης
μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα μέσω της πρόσβασης που έχουν στο
ΠΣ, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.
Εφόσον οι υποψήφιοι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και
κατάταξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον προσωρινό πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων
στήριξης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣ της δράσης, ενδικοφανή προσφυγή,κατά την
έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της
παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή από τη Δευτέρα 21/9/2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28/9/2020 στον
ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν οδηγίες σχετικά με την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών
στο σχετικό «Εγχειρίδιο Χρήσης» (manual) της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08,το οποίο είναι
αναρτημένο στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_ registration πεδίο: «Χρήση
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εφαρμογής/Επιλέξτε εφαρμογή/Μέτρο 10 (Δράσεις 10.1.08 – 10.1.07)/Εγχειρίδιο χρήσης «Κομφούζιο»
(Πρόσκληση 3)».
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
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
AMAXOPOULOS
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Τόπος: Κομοτηνή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ
Γεωπόνος Α'
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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