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Διατροφή και Προστασία Υγείας Γενικού 

Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων, από

Μακροχρόνια Έκθεση σε Φυτοφάρμακα
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Το Υποέργο 05 Αρχιμήδη-ΙΙΙ, Τ.Ε.Ι Κρήτης

• Το ερευνητικό έργο «Διερεύνηση της επιβάρυνσης του 

πληθυσμού και του περιβάλλοντος στην νοτιοανατολική 

Κρήτη, από χρόνια και εντατική χρήση των σύγχρονων 

φυτοφαρμάκων» υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», ενσωματωμένη στη δράση «Αρχιμήδης ΙΙΙ -

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης».

• Συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους 

(Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013).
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ
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Στόχος του Υποέργου

• Ασχολήθηκε με το πρόβλημα των υπολειμμάτων 

φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα. Αποσκοπεί στην περαιτέρω 

μελέτη χημικών δεικτών έκθεσης σε φυτοφάρμακα που 

ανήκουν στις οικογένειες των καρβαμιδικών, οργανοφωσφο-

ρικών, πυρεθροειδών και οργανοχλωριούχων. Η παρουσία 

φυτοφαρμάκων ή μεταβολιτών διερευνήθηκε σε βιολογικά 

δείγματα (τρίχες, ούρα) και συσχετίστηκε με τα άτομα του 

πληθυσμού όσον αφορά την κατοικία, τη διατροφή, το 

επάγγελμα, την ηλικία, την περιοχή στην Κρήτη κ.α.
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Στόχος του Υποέργου

• Ένας μακροπρόθεσμος στόχος του έργου ήταν η μεταφορά 

και αξιοποίηση της συνολικής χημικής / τεχνικής εμπειρίας, 

αλλά και της εμπειρίας παρέμβασης στη δημόσια υγεία από 

το Εργαστήριο Τοξικολογίας, της Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, προς το ΤΕΙ Κρήτης: Εργαστήριο 

Ποιότητας Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων / Τροφίμων στην 

Ιεράπετρα Κρήτης, καθώς και στα Τμήματα Διατροφής 

Διαιτολογίας και Μάρκετινγκ-Διαφήμιση, στην Κρήτη και τη 

Δυτική Μακεδονία (ΤΕΙ Φλώρινας), αντίστοιχα.

Environ Res. 2014 Oct;134:181-7. doi: 10.1016/j.envres.2014.07.012. Epub 2014 Aug 28.

Biomonitoring of dialkylphosphate metabolites (DAPs) in urine and hair samples of 

sprayers and rural residents of Crete, Greece. Kokkinaki A., Kokkinakis M., et al. 2014.
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Κρητική/Μεσογειακή Δίαιτα

και Προστασία Υγείας 
• Υψηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, φασολιών, ξηρών 

καρπών, σπόρων, ψωμιού δημητριακών (φυτικών τροφίμων 

που μπορεί να δέχονται παρεμβάσεις με φυτοφάρμακα),

• Ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα,

• Μέτριες ποσότητες ψαριού αλλά μικρές ποσότητες κρέατος,

• Χαμηλές προς μέτριες ποσότητες τυριών και γιαουρτιών με 

όλο τους το λίπος,

• Μέτρια κατανάλωση κρασιού, συνήθως με τα γεύματα,

• Βασίζονται στα τοπικά, εποχιακά, φρέσκα προϊόντα.

• Willett WC, Sacks F, Trichopoulou A, Drescher G, Ferro-Luzzi A, Helsing E, 

Trichopoulos D. Am J Clin Nutr. 1995 Jun; 61 (6 Suppl): 1402S-1406S

• Mediterranean diet pyramid: a cultural model for healthy eating
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Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

http://www.ielka.gr/?p=1325

• Τα οπωροκηπευτικά διατίθενται στον τελικό καταναλωτή 
μέσα από τρία διαφορετικά κανάλια διανομής: τα 
οπωροπωλεία, τις λαϊκές αγορές και τα σούπερ μάρκετ. Τα 
τελευταία χρόνια στην Ευρώπη παρατηρείται μια 
συγκέντρωση των μεριδίων διανομής υπέρ των σούπερ 
μάρκετ.

• Για παράδειγμα, σε Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, 
Σκανδιναβία και Κάτω Χώρες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ 
προμηθεύουν περισσότερο από τα 2/3 της τελικής 
κατανάλωσης, ενώ οι λαϊκές αγορές περίπου το 1/5.

• Αντίθετα, στην Ελλάδα η διανομή των οπωροκηπευτικών 
ελέγχεται κατά το 57%-58% από τις λαϊκές αγορές, κατά το 
30%-32% από τα σούπερ μάρκετ και κατά το 10% από τα 
οπωροπωλεία.
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?

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
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ΕΦΕΤ: Δεν καταναλώνονται στην Ευρώπη τροφές με επικίνδυνα φυτοφάρμακα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13/03/2015 17:05΄

http://www.tanea.gr/news/greece/article/5218792/efet-den-katanalwnontai-sthn-eyrwph-trofes-me-

epikindyna-fytofarmaka/

• Τα επίπεδα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο 97% των 
τροφίμων που καταναλώνονται σε όλη την ΕΕ, είναι ασφαλή, 
αναφέρει ΕΦΕΤ. Πάνω από το 97% των δειγμάτων τροφίμων 
που αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), παρουσιάζουν επίπεδα 
υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που εμπίπτουν εντός των 
νόμιμων ορίων, ενώ σχεδόν στο 55% των δειγμάτων δεν 
ανιχνεύθηκαν ούτε ίχνη αυτών των χημικών ουσιών.

• Τα ευρήματα αποτελούν μέρος της ετήσιας έκθεσης της EFSA 
για το 2013 σχετικά με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα 
τρόφιμα, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για σχεδόν 
81.000 δείγματα τροφίμων από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ που 
ελέγχθηκαν για την παρουσία 685 φυτοφαρμάκων.
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ΕΦΕΤ: Δεν καταναλώνονται στην Ευρώπη τροφές με επικίνδυνα φυτοφάρμακα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13/03/2015 17:05΄

http://www.tanea.gr/news/greece/article/5218792/efet-den-katanalwnontai-sthn-eyrwph-trofes-me-epikindyna-

fytofarmaka/

• Στο πρόγραμμα που συντόνισε η ΕΕ, τα κράτη μέλη που 

συμμετείχαν, εξέτασαν 11.582 δείγματα από 12 προϊόντα 

διατροφής (μήλα, λάχανα, πράσα, μαρούλια, ροδάκινα, σίκαλη, 

βρώμη, φράουλες, τομάτες, γάλα, χοιρινό κρέας και κρασί).

• Το ποσοστό των δειγμάτων από τρίτες χώρες που υπερέβησαν 

τα νόμιμα όρια, ήταν υψηλότερο (5,7%) απ' ότι για τα δείγματα 

από τις χώρες της ΕΕ/ΕOX (1,4%).
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Stuart Platt, Department for Environment, Food, and Rural Affairs (Defra) UK

http://www.unece.org/stats/documents/ces/ac.61/2003/23.add.1.e.pdf
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Stuart Platt, Department for Environment, Food, and Rural Affairs (Defra) UK

http://www.unece.org/stats/documents/ces/ac.61/2003/23.add.1.e.pdf



Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου 

Καταναλωτικών Αγαθών (2018)

• Σε σχέση με τα είδη διατροφής, συνολικά καταγράφεται μία 

μείωση στην αξία των αγορών κατά 21%, ενώ η εκτίμηση για 

τη μείωση του όγκου-ποσότητας είναι της τάξης του 15%. 

• Φθηνότερες επιλογές για πρόσληψη πρωτεϊνών, όπως τα 

όσπρια παρουσιάζουν αύξηση κατά 10% από 15 σε 16,6 κιλά, 

και τα πουλερικά αύξηση κατά 9% από 36,4 σε 39,5 ενώ 

ακριβότερες επιλογές παρουσιάζουν μείωση, όπως π.χ. το 

μοσχάρι κατά 24% από 47,6 κιλά σε 35,9 και το αρνί-κατσίκι 

κατά 25% από 13,5 κιλά σε 10,2 κιλά.

• Αντίστοιχα καταγράφεται μία σημαντική αύξηση στην 

πρόσληψη υδατανθράκων τόσο από ζυμαρικά όσο και από 

ρύζι κατά 14% και 8% αντίστοιχα. 

13

http://www.ielka.gr/?p=2450



• Στις θετικές τάσεις προς πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές 

καταγράφεται η μείωση στην πρόσληψη ζάχαρης κατά 44% 

και αναψυκτικών κατά 43%.

• Στις αρνητικές τάσεις καταγράφεται τόσο η μείωση σε φρούτα 

και λαχανικά κατά 23% και 20% αντίστοιχα, όσο και η μείωση 

στα γαλακτοκομικά, με μείωση 14% για το γάλα και 24% για 

το τυρί, αλλά και μείωση για το ελαιόλαδο κατά 18%.

• Η μείωση στις αγορές φρούτων και λαχανικών είναι 

περισσότερο διατροφική τάση, καθώς η μέση τιμή 

παρουσιάζει μείωση κατά 5% και 8% αντίστοιχα. Ευτυχώς, το 

69% επιλέγει εποχικά φρούτα και λαχανικά, αναδεικνύοντας 

ένα πλεονεκτήματα που έχει η ελληνική αγορά τροφίμων.

14

Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου 

Καταναλωτικών Αγαθών

http://www.ielka.gr/?p=2450



15



16

Η δυσπιστία των καταναλωτων

• Εκτός από τους οικονομικούς λόγους, σε ότι αφορά τη 

μείωση της κατανάλωσης λαχανικών και φρούτων, ιδιαίτερο 

ρόλο φαίνεται να παίζει και η ανησυχία/δυσπιστία των 

καταναλωτών για την παρουσία υπολειμμάτων 

φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα. 



17

αιτία

αιτία

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

P
e
rc

e
n
t

30

20

10

0

Όπου:

1 Καλλιεργητές

2 Ελλιπείς έλεγχοι

3 Έλλειψη αρμόδιων φορέων

4 Καταναλωτές

5 Άλλος λόγος

6 Καλλιεργητές & ελλιπείς έλεγχοι

7 Καλλιεργητές & έλλειψη αρμόδιων φορέων

8 Καλλιεργητές& Καταναλωτές

9 Ελλιπείς έλεγχοι & Έλλειψη αρμόδιων φορέων

10 Ελλιπείς έλεγχοι & Καταναλωτές

11 Έλλειψη αρμόδιων φορέων & Καταναλωτές

12 Καλλιεργητές & Ελλιπείς έλεγχοι & Έλλειψη αρμόδιων φορέων
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Καλλιεργητές & Ελλιπείς έλεγχοι & Έλλειψη αρμόδιων φορέων & 

Καταναλωτές

14 Όλα

15 Καλλιεργητές & Ελλιπείς έλεγχοι & Καταναλωτές

16 Καλλιεργητές &  Έλλειψη αρμόδιων φορέων & Καταναλωτές

17 Ελλιπείς έλεγχοι & Έλλειψη αρμόδιων φορέων & Καταναλωτές
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Καλλιεργητές & Ελλιπείς έλεγχοι & Έλλειψη αρμόδιων φορέων & 

Άλλος λόγος

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ;

«Διερεύνηση της επιβάρυνσης 

του πληθυσμού και του 

περιβάλλοντος στην 

νοτιοανατολική Κρήτη, από 

χρόνια και εντατική χρήση των 

σύγχρονων φυτοφαρμάκων» -

«Αρχιμήδης ΙΙΙ - ΤΕΙ Κρήτης».

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Γ.Α.Φραγκιαδάκης
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• Στην ερώτηση εάν τα οφέλη που αποκομίζουμε από την 

συχνή κατανάλωση λαχανικών αντισταθμίζουν τον όποιο 

κίνδυνο μπορεί να υπάρξει από τα κατάλοιπα των 

φυτοφαρμάκων το 70% των ατόμων απάντησαν πως 

πιστεύουν ότι ο κίνδυνος για την υγεία από τα χημικά 

κατάλοιπα στα λαχανικά είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να 

επισκιάζονται οι ευεργετικές επιδράσεις τους, ενώ το 30% 

θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσει ο κόσμος να τρώει 

λαχανικά συχνά και σε αρκετή ποσότητα. 

Πιστεύευτε ότι τα οφέλη αντισταθμίζουν τους κινδύνους;

Πιστεύευτε ότι τα οφέλη αντισταθμίζουν τους κινδύνους;

ΝΑΙΟΧΙ
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«Διερεύνηση της επιβάρυνσης 

του πληθυσμού και του 

περιβάλλοντος στην 

νοτιοανατολική Κρήτη, από 

χρόνια και εντατική χρήση των 

σύγχρονων φυτοφαρμάκων» -

«Αρχιμήδης ΙΙΙ - ΤΕΙ Κρήτης».

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Γ.Α.Φραγκιαδάκης
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Υπάρχει λύση;

• Οι λύσεις που προτείνουν οι άνθρωποι που πήραν μέρος 

στην συνέντευξη είναι αρκετές και διαφορετικές. Η βασική 

λύση που πιστεύουν οι περισσότεροι ότι θα βοηθήσει 

σημαντικά στη μείωση του φαινόμενου της ανίχνευσης 

επικίνδυνων χημικών καταλοίπων στα λαχανικά είναι να 

γίνονται περισσότεροι έλεγχοι από το κράτος. 

• Επίσης είναι αρκετοί εκείνοι που πιστεύουν ότι πρέπει σε 

εκείνους τους παραγωγούς που κατά τον έλεγχο 

ανιχνεύονται υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα προϊόντα 

τους να επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα.
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Υπάρχει λύση;

• Μία ακόμη λύση που προτείνεται από τον πληθυσμό είναι να 

υπάρχει κάποια «σχολή» που να είναι απαραίτητο να 

ολοκληρώνει κάποιος πριν να ασχοληθεί επαγγελματικά με 

τη χρήση φυτοφαρμάκων στην καλλιέργεια.

• Η επιμόρφωση των καλλιεργητών είναι μία λύση που αρκετοί 

από τους ερωτηθέντες είπαν ότι είναι η βασική αρχή για να 

μπορέσει να αλλάξει κάποια στιγμή η κατάσταση. 
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• Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός 1107/2009 για την έγκριση 

των φυτο-προστατευτικών προϊόντων, ο οποίος θα μπει σε 

πλήρη εφαρμογή μετά από 18 μήνες.

• Ταυτόχρονα , δημοσιεύθηκε και η Οδηγία πλαίσιο 128/2009 

για την ορθολογική χρήση των φ/π βάσει της οποίας από το 

2012 η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη – μέλη, 

οφείλουν να αποστέλλουν στην Κομισιόν τα Εθνικά σχέδια 

Δράσης τους, τα οποία θα περιλαμβάνουν προτάσεις σχετικά 

με τα παρακάτω:

• Εκπαίδευση (άδεια) εμπλεκομένων στη φυτοπροστασία, 

• Απαιτήσεις για τις Πωλήσεις των φπ, 

• Διαδικασίες για την Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού, 
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• Διαδικασίες για τον έλεγχο του εξοπλισμού εφαρμογής 

(ψεκαστικών μηχανημάτων), 

• Διαδικασίες για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή αεροψεκασμών, 

• Διαδικασίες για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, 

• Καθορισμός Προστατευόμενων περιοχών, 

• Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Χειρισμό, την αποθήκευση 

και την επεξεργασία των κενών συσκευασιών και τέλος, 

• Κατευθυντήριες οδηγίες για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 

εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών (IPM) με 

ταυτόχρονο και καθορισμό προτεραιοτήτων από τις 

παραπάνω απαιτήσεις σε επίπεδο χώρας /νομού ή 

χωραφιού.
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Ν. 4036/2012 -

Διάθεση 

γεωργικών 

φαρμάκων 

στην αγορά, 

ορθολογική 

χρήση αυτών 

και συναφείς 

διατάξεις.



Εστιακά προβλήματα   →

• Υπάρχουν μελέτες και ανακοινώσεις στα μέσα 

ενημέρωσης, που δείχνουν ότι εντοπισμένα 

προβλήματα υπάρχουν, σε τρόφιμα και περιβάλλον.

• Επομένως οι αρχές, πέραν της 

δειγματοληψίας/ελέγχου των τροφίμων που 

διακινούνται μέσω των παραγωγών, των λαϊκών 

αγορών και των οπωροπωλείων θα πρέπει να 

αναζητούν και να διερευνούν σε βάθος τα 

εντοπισμένα/εστιακά σχετικά προβλήματα.

24

http://www.ekriti.gr/kriti-agrotika/nees-antidraseis-sto-pentamodi-gia-tis-himikes-ampelokalliergeies-stin-periohi#sthash.2qzfA8xV.dpbs



Προστασία των καταναλωτών από χρόνια έκθεση 

σε φυτοφάρμακα
• Ενημέρωση των καταναλωτών

• Καλό πλύσιμο φρούτων λαχανικών - χρήση ξυδιού 10% - λεμόνι και σόδα

• Χρήση αλατόνερου 2% στο πλύσιμο (15 min και μετά ξέπλυμα)

• Σημασία χρόνου πλύσης, σπόγγιση των φρούτων και λαχανικών

• Αποβολή (καθάρισμα) φλοιού φρούτων

• “Ζεμάτισμα” (λεύκανση, blanching) λαχανικών και φρούτων

• Βράσιμο και απομάκρυνση του νερού στα λαχανικά, χόρτα, όσπρια

• Χρήση (κατανάλωση) βιολογικών (οργανικών) προϊόντων

• Χρήση (κατανάλωση) εποχικών και εντοπίων προϊόντων

• Συστήματα ποιότητας στη γεωργία, τη μεταποίηση και τν  εμπορία

• Ανάπτυξη σχέσεων παραγωγών-καταναλωτών

• Περισσότεροι έλεγχοι, ιδίως σε εισαγόμενα και λαϊκές αγορές
25
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Οι καταναλωτές μπορούν

• Να πλένουν το φλοιό από τα φρέσκα φρούτα και τα 

λαχανικά. Ειδικότερα, να ξεφλουδίζουν τα μήλα, τα 

ροδάκινα και τα αχλάδια. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν 

να μειώσουν δραστικά τα επίπεδα έκθεσης σε 

φυτοφάρμακα αφού αυτά τα τρόφιμα, έχουν ορισμένους 

από τους υψηλότερους δείκτες τοξικότητας.



27

Οι καταναλωτές μπορούν
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Ο χρόνος πλυσίματος είναι επίσης σημαντικός



«Ζεμάτισμα» σε νερό 70-100 oC

29



Μην ξεχνάτε το «ζεμάτισμα»

30
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Οι καταναλωτές μπορούν/πρέπει
• Να πλένουν, ζεματίζουν, μαγειρεύουν σωστά τα τρόφιμα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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Οι καταναλωτές μπορούν

• Να αγοράζουν βιολογικής καλλιέργειας, ροδάκινα, μήλα, 

σταφύλια, αχλάδια, πράσινα φασόλια, κολοκύθα το χειμώνα 

και σπανάκι, εφόσον είναι διαθέσιμα εκεί όπου ζουν.

• Να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά της χώρας προέλευσης, την 

περίοδο της εποχικότητας των φρούτων και να επιλέξουν τα 

φρέσκα ή μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά που είναι 

εποχής. Δεν χρειάζεται να είναι «τέλεια» στην όψη.
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Συστήματα ποιότητας και προστασία από τα 

φυτοφάρμακα (επώνυμα τρόφιμα)

• Η εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας θεωρείται ότι 

συμβάλλει θετικά στη βελτίωση όχι μόνο των διαδικασιών της 

πρωτογενούς παραγωγής και στην παραγωγή υγιεινών και 

ασφαλών τροφίμων αλλά και στην παραγωγή αποδεκτών 

προϊόντων από τις διεθνείς αγορές. Απαιτούνται βεβαίως 

περαιτέρω ενέργειες όπως η υιοθέτηση ετικέτας, για τη 

διευκόλυνση της αναγνώρισης, και η ανάπτυξη της 

προώθησης και της τοποθέτησης των προϊόντων στις αγορές.
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Σεβασμός μεταξύ παραγωγών-

καταναλωτών
• Η απευθείας πώληση στον καταναλωτή είναι ένα 

αποτελεσματικό για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της τιμής 

που λαμβάνει ο παραγωγός και της τιμής που πληρώνει ο 

καταναλωτής, όπως και να βελτιωθούν οι απευθείας σχέσεις 

(η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός) μεταξύ καταναλωτών και 

παραγωγών. Ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου.

• Η άμεση επαφή παραγωγών-καταναλωτών δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για πρόσβαση σε πληροφορίες για την 

προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και έλεγχο 

της ποιότητα και της φρεσκότητας τους. Σχετίζεται με 

μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από την διατροφή και 

τους κινδύνους για την υγεία από το φαγητό.
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https://www.unimc.it/farminc/el/mod1/unit4.html
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Μηνύματα που βοηθούν τους αγρότες και τις 

οικογένειές τους να μειώσουν την έκθεση τους σε 

φυτοφάρμακα

• Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα εργασίας

• Μην εισέρχεσθε σε πρόσφατα ψεκασμένα πεδία (αγρούς)

• Πλύνετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό

• Πιείτε 6-8 ποτήρια νερό την ημέρα

• Αφαιρέστε τις μπότες και τα καπέλα πριν μπείτε στο σπίτι

• Πλυθείτε (ντους) και βάλτε καθαρά ρούχα αμέσως μετά την 

επιστροφή στο σπίτι από την εργασία

• Πλύνετε τα ρούχα εργασίας μετά από κάθε χρήση και 

ξεχωριστά από τα άλλα οικογενειακά ρούχα
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Μηνύματα που βοηθούν τους αγρότες και τις 

οικογένειές τους μειώσουν την έκθεση τους σε 

φυτοφάρμακα
• Πλύνετε συχνά τα χέρια και τα παιχνίδια των παιδιών

• Κατά την παραλαβή των παιδιών από τη φύλαξη αμέσως μετά 

την εργασία, χρησιμοποιήστε μια καθαρή κουβέρτα ή πετσέτα 

για να τα μεταφέρετε

• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν σε χωράφια ή να 

κολυμπούν σε κανάλια άρδευσης

• Πλύνετε καλά τα φρούτα και τα λαχανικά σας πριν φάτε

• Καθαρίστε τακτικά το σπίτι, το αυτοκίνητο και τα κατοικίδια

• Χρησιμοποιήστε και φυλάξτε τα φυτοφάρμακα με ασφάλεια

• Χρησιμοποιήστε «εναλλακτική» φυτοπροστασία

39
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