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«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ»

Θέμα:  «Ανάρτηση  οριστικού πίνακα  αποτελεσμάτων  2ης  Πρόσκλησης  της
Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπι-
δοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014 – 2020 »

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ενημε-
ρώνει τους υποψήφιους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08
«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜ-
ΦΟΥΖΙΟ), ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ (5-10-2018) η οποία βρίσκε-
ται  αναρτημένη  στους  διαδιακτυακούς  τόπους:  www.minagric.gr,  www.a-
grotikianaprixi.gr, και www.opekepe.gr, ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση και
κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.
5218/20.6.2018  Πρόσκλησης  υποβολής  αιτήσεων  στήριξης,  για  τη  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 τελικής αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή
οριστικού  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, μέσω της πρόσβασης που έχουν στο ΠΣ, μπορούν να λάβουν αναλυτική
πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κω-
δικών πρόσβασης.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του οριστικού πίνακα
αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.
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