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«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»

Θέμα: Προδημοσίευση 3ης πρόσκλησης  της Δράσης 10.1.08 
          «Εφαρμογή  της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
         (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014 – 2020
 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφε-
ρόμενους παραγωγούς σχετικά με την 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος της Δράσης 10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων  (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»  του  Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης
(Π.Α.Α), ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  θα προχωρή-
σει στην έκδοσή της μετά το πέρας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενί-
σχυσης (ΕΑΕ) για το 2020. Η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για
το 2020 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερομένων
στην δράση, στην οποία θα πρέπει να περιλάβουν τα αγροτεμάχια που επιθυ-
μούν να εντάξουν με αναγραφή του κωδικού παράλληλης δράσης. Επιλέξι-
μες στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης είναι οι καλλιέργειες ροδακινιάς
νεκταρινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς και για πρώτη φορά οι καλ-
λιέργειες  δαμασκηνιάς  και  αμπέλου  (οινοποιήσιμο,  επιτραπέζιο  και  σταφίδα).
Όσοι/ες  υποψήφιοι/ες  πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και  επιθυ-
μούν  να  υποβάλουν  αίτηση  στήριξης  στο  πλαίσιο  της  3ης  Πρόσκλησης  της
δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπι-
δοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»,  μπορούν με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν
την εφαρμογή των δεσμεύσεων της δράσης για την καλλιεργητική πε-
ρίοδο 2020. 
Το πλήρες κείμενο της Προδημοσίευσης είναι αναρτημένο στους ιστότοπους: 
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/3i-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-
gia-ti-drasi-10018-komfoyzio
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/programma-agrotikis-anaptyksis-
2014-2020-proskliseis-metron/780-drash-komfouzio10108/9288-prod-3h-proskl-
komfouzio 
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