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ΘΕΜΑ: “Οδηγίες χρήσης του PPPAMS”
ε ςυνέχεια του από 3372/39199/31-3-2016 εγγράφου μασ, ςασ γνωρίζουμε τισ οδηγίεσ
χρήςησ τησ πλατφόρμασ του PPPAMS, ςτην οποία από το 2016 καταχωρούνται ηλεκτρονικά οι
αιτήςεισ για τισ κατ’ εξαίρεςη αδειών διάθεςησ ςτην αγορά φυτοπροςτατευτικών προΰόντων
(άδειεσ διάρκειασ 120 ημερών), ςύμφωνα με το αρθ. 53, Καν. (ΕΕ) 1107/2009.
1)

Για να μπορείτε να κάνετε χρήςη τησ πλατφόρμασ PPPAMS, θα πρέπει πρώτα να
εγγραφείτε. Οι οδηγίεσ για την εγγραφή ςασ καθώσ και η χρήςη τουσ εμφανίζονται ςτο
αρχείο pesticides_ppp_setup-guide_ppp-users.pdf, που βρίςκεται ςτη ιςτοςελίδα:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_setup-guide_ppp-users.pdf

2)

Μετά από την επιτυχή εγγραφή ςασ ςτο PPPAMS, μπορείτε να κάνετε χρήςη τησ
πλατφόρμασ. υμβουλεύουμε τουσ νέουσ χρήςτεσ να κάνουν εκμάθηςη πριν την
καταχώρηςη μίασ νέασ αίτηςησ ςτην ιςτοςελίδα:
https://webgate.training.ec.europa.eu/pppams
τον παρακάτω ςύνδεςμο, υπάρχουν πληροφορίεσ για την εκμάθηςη χρήςησ τησ
πλατφόρμασ
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/pppams/access_training_en

3)

Αναλυτικέσ πληροφορίεσ και οδηγίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ
τησ αίτηςησ για χορήγηςη άδειασ διάθεςησ ςτην αγορά, δίνονται ςτον παρακάτω
ςύνδεςμο:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/application_procedure_en

Η πλατφόρμα PPPAMS θα χρηςιμοποιείται για τη καταχώρηςη αιτήςεων και άλλων
κατηγοριών αδειών διάθεςησ ςτην αγορά (π.χ. άδειεσ ςύμφωνα με το αρθ. 33, και το αρθ.
40 του Καν. (ΕΕ) 1107/2009 κτλ.).
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Σο παρόν ενημερωτικό θα αναρτηθεί ςτην ςελίδα του Τπουργείου:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop
production/fytoprostasiamenu/egkriseisfarmakamenu/826-odhgiesegriseis

(Οδηγίες για τις Άδειες Διάθεσης στην Αγορά) με τίτλο: Οδηγίες χρήσης του PPPAMS.
Παραμένουμε ςτη διάθεςή ςασ για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιςη.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Δρ Α. ΜΑΤΡΙΔΟΤ
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