
  
 
 

 
  

«Συστάσεις για τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων» 
 

Βάσει του με αριθμ. πρωτ. 3807/43659/11-04-2016 εγγράφου του Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνουμε τους χρήστες 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων  για τα παρακάτω  μέτρα για την αποφυγή  δηλητηριάσεων από  τα γεωργικά 

φάρμακα.  

• Αποφεύγουμε την αγορά και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εάν δεν υπάρχει λόγος. 

• Συμβουλευόμαστε ειδικό επιστήμονα (γεωπόνο) για την αντιμετώπιση προβλημάτων φυτοπροστασίας. 

• Προτιμούμε  τεχνικές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας καθώς και την εφαρμογή εναλλακτικών 

          προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων. 

• Εφόσον χρειαστεί να γίνει εφαρμογή επιλέγουμε μόνον εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

(αναγράφουν επί της συσκευασίας τους αριθμό έγκρισης και το σκοπό για τον οποίο τα θέλουμε), τα 

οποία αγοράζουμε μόνον από ειδικά εξουσιοδοτημένα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 

• Από τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιλέγουμε τα χαμηλότερης τοξικολογικής 

επισήμανσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

• Προμηθευόμαστε και διατηρούμε καθαρά μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, 

ειδικά γάντια για φυτοφάρμακα, γυαλιά, μπότες κλπ) 

• Τα γεωργικά φάρμακα διατηρούνται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, ξηρό και δροσερό, ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ 

ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. 

• Αγοράζουμε την ποσότητα που θα μας χρειαστεί για τον επόμενο ψεκασμό και αποφεύγουμε να 

διατηρούμε στην ειδική αποθήκη παλιά ή ανοιγμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

• Διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου πριν από κάθε χρήση και ακολουθούμε πιστά τα 

οριζόμενα επί της συσκευασίας. 

• Ακολουθούμε τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών 

φαρμάκων, όσον αφορά τις αποστάσεις από ευαίσθητες περιοχές, το τριπλό ξέπλυμα των κενών 

συσκευασίας, την ενημέρωση περιοίκων κλπ. 

• Σε κάθε περίπτωση κατά την χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, φοράμε τα απαραίτητα μέσα 

ατομικής προστασίας. Μετά τη χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τα μέσα ατομικής 

προστασίας πλένονται χωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα. 

• Σε περίπτωση δηλητηρίασης ζητάμε ΑΜΕΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, επιδεικνύοντας την ετικέτα του 

 γεωργικού φαρμάκου. Δεν λαμβάνουμε αντίδοτο εάν δεν υπάρχει κατάλληλη οδηγία ιατρού. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δηλητηριάσεις μπορούν να ληφθούν από την 

ιστοσελίδα του  Κέντρου Δηλητηριάσεων: 0317.syzefxis.gov.gr/?page_id=75. 

 

                                                                                                               Ηράκλειο 12 Απριλίου 2016 

H Προϊσταμένη Τμήματος 
 

 Κληρονόμου Ευφροσύνη 


