
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε 

Προδημοσίευση  της  3ης  Πρόσκλησης  της  Δράσης 

10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης 

των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 

του ΠΑΑ 2014‐2020 συνολικού προϋπολογισμού περίπου 20 

εκατ. ευρώ. 

Η  δημοσίευση  της  3ης  Πρόσκλησης  της  εν  λόγω  Δράσης 

αναμένεται  εντός  του  επόμενου  διμήνου  και  θα  είναι  για 

πρώτη  φορά  επιλέξιμες  οι  καλλιέργειες  της  δαμασκηνιάς 

και του αμπελιού. 

Με τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδο‐

πτέρων  με  τη  χρήση  φερομονών  (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ),  παρε‐

μποδίζεται η σύζευξη των εντόμων με αποτέλεσμα την ελαχι‐

στοποίηση  του  πληθυσμού  των  επιβλαβών  προνυμφών  των 

παρακάτω εντομολογικών εχθρών: 

 καρπόκαψα, ανάρσια και φυλλοδέτη για τις καλλιέργειες 
ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς  

 καρπόκαψα  της  μηλιάς  για  τις  καλλιέργειες  μηλιάς, 
αχλαδιάς και κυδωνιάς  

 καρπόκαψα  της  δαμασκηνιάς  για  την  καλλιέργεια  της 
δαμασκηνιάς  

 ευδεμίδα για την καλλιέργεια του αμπελιού 
 καρπόκαψα της δαμασκηνιάς για την καλλιέργεια της 

δαμασκηνιάς  

 ευδεμίδα για την καλλιέργεια του αμπελιού 

Προδημοσίευση  της  3ης  Πρόσκλησης  της  Δράσης  10.01.08  «Εφαρμογή  της 

μεθόδου  σεξουαλικής  σύγχυσης  των  μικρολεπιδοπτέρων  (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»  του 

Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014‐2020  

Για πρώτη φορά επιλέξιμες οι καλλιέργει‐

ες του αμπελιού και της δαμασκηνιάς.  

Νέες ενισχύσεις και 

περισσότερες καλλιέργειες 

στη Δράση ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ  
Δράση 10.01.08 

Μέτρο 10 

Ενημερωτικό 

Σημείωμα 

Ροδακινιά   

Νεκταρίνια   

Βερικοκιά   

Μηλιά   

Αχλαδιά   

Κυδωνιά   

Δαμασκηνιά   

Αμπέλι Επιτραπέζιο   

Αμπέλι Οινοποιήσιμο   

Επιλέξιμες καλλιέργειες: 

 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή 

ομάδες φυσικών ή νομικών προ‐

σώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

γεωργικής έκτασης  

Δικαιούχοι των προηγούμενων 

Προσκλήσεων της Δράσης 

δύνανται να υποβάλουν αίτηση 

στήριξης και στην 3η Πρόσκληση 

για διαφορετικά αγροτεμάχια από 

αυτά που είναι ενταγμένα στις 2 

προηγούμενες Προσκλήσεις.  

Δικαιούχοι: 

Τα  αγροτεμάχια  της  εκμετάλλευσης  που 

θα  ενταχθούν  στο  πλαίσιο  της  3ης 

Πρόσκλησης  της  δράσης,  θα  πρέπει  να 

είναι  δηλωμένα  στην  Ενιαία  Αίτηση 

Ενίσχυσης  (ΕΑΕ)  του  υποψηφίου  του 

έτους  2020 με τις επιλέξιμες για τη Δράση 

προαναφερθείσες  καλλιέργειες  ή  με 

συγκαλλιέργεια  των  επιλέξιμων 

καλλιεργειών.  

Επιλεξιμότητα εκμετάλλευσης: 

Ποσά ενίσχυσης ανά καλλιέργεια ετησίως (Ευρώ ανά Εκτάριο)   1ο & 2ο έτος 3ο / 4ο /  5ο  έτος 

Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερίκοκα  387 €  / (Ha)   454 €  / (Ha)   

Δαμάσκηνα  540 € / (Ha)   704 €  / (Ha)  

Ποσά ενίσχυσης ανά καλλιέργεια ετησίως (Ευρώ ανά Εκτάριο)   1ο / 2ο / 3ο έτος 4ο & 5ο έτος 

Μήλα, Αχλάδια, Κυδώνια  542 € / (Ha)    627 €  / (Ha)  

Αμπέλι οινοποιήσιμο  356,30 €  / (Ha)   426,30 €  / (Ha)  

Αμπέλι επιτραπέζιο (και σταφίδα)  490,80 €  / (Ha)    563,50 €  / (Ha)   

Ύψος Ενίσχυσης: 



Νέες ενισχύσεις και 

περισσότερες καλλιέργειες 

στη Δράση ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ  
Δράση 10.01.08 

Μέτρο 10 

Ενημερωτικό 

Σημείωμα 

 

IMPRUS CONSULTING 

Navarinou 8, 10680 Athens Greece 

Amvrosiou Frantzi 18, 24100 Kalamata Greece 

Phone: 2103643236 / 2721080896 

Mob: 6942013799 / 6972191072 

E‐mail: info@imprus.gr, Website: www.imprus.gr  

Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) των μικρολεπιδοπτέρων εχθρών, η οποία συνίσταται στην εγκατάσταση 

στον  οπωρώνα  ή  στον  αμπελώνα  ατμιστήρων‐διαχυτήρων  φερομόνης  φύλου  και  φερομονικών  παγίδων  παρακολούθησης,  μέσω  της 

υλοποίησης  Ετήσιου  Σχεδίου  Εφαρμογής.  Στην  περίπτωση  αγροτεμαχίων  με  συγκαλλιέργεια  επιλέξιμων  ειδών,  η  μέθοδος  πρέπει  να 

εφαρμόζεται στο σύνολο των συγκαλλιεργούμενων ειδών.  

Mικτή  χρήση φερομονών και,  εφόσον απαιτείται,  χημικών  εντομοκτόνων  τα 2  πρώτα  έτη  εφαρμογής  για  τις  καλλιέργειες  της ροδακινιάς, 

νεκταρινιάς, βερικοκιάς και δαμασκηνιάς, και αντίστοιχα, τα 3 πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδω‐

νιάς και του αμπελιού   

Να διαθέτουν, εφαρμόζουν και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρούν Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου στα ενταγμένα στη 

δράση  αγροτεμάχια  για  κάθε  έτος  εφαρμογής  της  δράσης.  Προκειμένου  να  θεωρείται  έγκυρο,  το  Ετήσιο  Σχέδιο  Εφαρμογής  πρέπει  να 

καταρτίζεται, παρακολουθείται και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρείται από επιβλέποντα ΠΕ Γεωπόνο.  

Aποκλειστική  χρήση φερομονών τα τελευταία 3 έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς και της 

δαμασκηνιάς και, αντίστοιχα, τα τελευταία 2 έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του αμπελιού.  

Να  κατέχουν  νόμιμα  τα  ενταγμένα  στη  δράση  αγροτεμάχια  κατ’  έτος  και  καθ’  όλη  την  περίοδο  της  δέσμευσης.  Επισημαίνεται  ότι  στην 

περίπτωση  μισθωμένων  αγροτεμαχίων,  οι  δικαιούχοι  οφείλουν  να  φροντίζουν  ώστε  οι  ημερομηνίες  των  ενοικιαστηρίων  να  καλύπτουν  το 

εκάστοτε έτος εφαρμογής της δράσης.  

Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, σε θέση και σε έκταση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των 

αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της δράσης.  

Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο της ΕΑΕ με αναγραφή του κωδικού παράλληλης δράσης για τα ενταγμένα στη δράση 

αγροτεμάχια.  

Να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατ’ έτος, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης, τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατά‐

ξεων της δράσης για την αγορά των ατμιστήρων‐διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων παρακολούθησης, που προβλέπονται από το Ετή‐

σιο Σχέδιο Εφαρμογής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου.  

Οι δικαιούχοι με αμπελοτεμάχια,  οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις  της  εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας  για τη νομιμότητα των 

φυτεύσεων, την τήρηση του αμπελουργικού μητρώου και την υποχρέωση των δηλώσεων συγκομιδής και παραγωγής. 

Δεσμεύσεις Δικαιούχων: 

Διάρκεια  

Υλοποίησης 

5 έτη 


