
 

 

4η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
 

«ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ  

ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Ατομική και συλλογική προστασία  κατά την 

εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών  προϊόντων. 

Η διαχείριση των κενών συσκευασιών. 

 
του 

Μιχάλη Παπαηλιάκη 
Γεωπόνου στο Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης 

τ. Διδάσκοντος Καθηγητή Γεωργικής Φαρμακολογίας στο ΤΕΙ Κρήτης 

 



 

Τα φυτοφάρμακα είναι επικίνδυνες χημικές 

ουσίες, γι’ αυτό  είναι απαραίτητο να λαμβάνονται 

μέτρα  που θα διαφυλάττουν την υγεία όλων 

εκείνων που πιθανώς θα έρθουν σε επαφή  μαζί 

τους, δηλ.:  

Των ψεκαστών και των οικογενειών τους 

 

Των γειτόνων των  αγρών  όπου έγινε ο ψεκασμός 

  

Των περαστικών  

 

Των καταναλωτών …….. 



Τα φυτοφάρμακα 

μπορούν να 

εισχωρήσουν στον 
ανθρώπινο οργανισμό:  
 

 Από το δέρμα.  

 Από το στόμα. 

 Με την εισπνοή.  



O  ψεκαστής, λοιπόν, είναι  εκείνος ο 

 

  οποίος  έχει κεντρικό ρόλο για  την 

 

 αποτελεσματική  αλλά  και  ασφαλή 

 

χρήση των φυτοφαρμάκων για  

 

 τον άνθρωπο,  για τα φυτά και το 

περιβάλλον  

  14-15/10/2017 Μ.Παπαηλιάκης  



Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ  

 Στην ετικέτα αναφέρονται  πληροφορίες - οδηγίες για: 
 

 την  ασφαλή μεταφορά  και αποθήκευση  των φυτοφαρμάκων 
 
  την ασφαλή προετοιμασία και εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού 
 
  τα κατάλληλα,  κάθε φορά,  μέτρα προσωπικής προστασίας 

 
 τις αποστάσεις ψεκασμού από κατοικημένες, και άλλες, περιοχές   
 
 τον τρόπο διαχείρισης  και απόρριψης των κενών συσκευασιών  και των 
ληγμένων   φυτοφαρμάκων   



ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ  

 
 .  

Τα φυτοφάρμακα   δεν πρέπει ποτέ να μεταφέρονται στο ίδιο τμήμα 

του οχήματος   που μεταφέρει τρόφιμα   ή  επιβάτες .  





1.  Κρατείστε ανθρώπους και ζώα μακριά.   
2. Χρησιμοποιείστε χώμα ή πριονίδι για να απορροφήσουν χυμένα φυτοφάρμακα.                                                          
3. Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη του οχήματος με νερό.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  

ΚΑΤΑ ΤΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ  ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ  

.  Στην αποθήκη φυλάξτε τα γεωργικά φάρμακα κλειδωμένα σε μέρη που 

δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά ή  άνθρωποι που δεν γνωρίζουν 

ανάγνωση και γραφή…... 



ΠΟΤΕ!!! Μην επανασυσκευάζετε φυτοφάρμακα σε 

άλλες, από τις αρχικές συσκευασίες.  



 
    

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ- 

 ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.  

Απομακρύνετε τα παιδιά και τα ζώα από τους χώρους όπου 

προετοιμάζεται το ψεκαστικό υγρό.  



ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟΥ: 

ΠΟΤΕ 



 
 

Κατά τη δοσομέτρηση και την προετοιμασία  του ψεκαστικού υγρού   φοράτε τα 

απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, κράνος, φόρμα) και  χρησιμοποιείστε  τα 

κατάλληλα μέσα για τη μέτρηση και την ανάμιξη των φυτοφαρμάκων.  



Μην αφήνετε ποτέ  χωρίς φύλαξη τα  φυτοφάρμακα, το ψεκαστικό 
υγρό ή τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή τους.  

Μ.Παπαηλιάκης  



Ποτέ!! μην επιτρέπετε σε παιδιά να διενεργούν ψεκασμούς ή 
να βρίσκονται εκεί κοντά 



Φορέστε κατάλληλα ρούχα για να καλύψετε όσο γίνεται περισσότερα 
μέρη του σώματος.  



Ολόσωμες φόρμες με ή χωρίς κουκούλα κατάλληλες για ψεκασμούς 

φυτοφαρμάκων.  

 



Γάντια νιτριλίου και γυαλιά για την προστασία των χεριών 

και των οφθαλμών αντίστοιχα . 



Μάσκες κατάλληλες για ψεκασμό φυτοφαρμάκων                   

(σήμανση Α2Ρ3) 



Μην  χρησιμοποιείτε μηχανήματα που παρουσιάζουν διαρροές 
ή είναι ελαττωματικά.  



Στο τέλος της εφαρμογής είναι απαραίτητη η σήμανση των 

ψεκασμένων καλλιεργειών.  

Απαγορεύεται η είσοδος σε ψεκασμένες καλλιέργειες.   



ΠΟΤΕ!!! κάπνισμα,  αλκοολούχα ποτά και   τροφή κατά 
τη διάρκεια του  ψεκασμού ή μετά.   



ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η΄ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ       
   

Στο τέλος κάθε  εργάσιμης ημέρας  να πλένονται   τα ρούχα και τα άλλα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν.  

Ο  ψεκαστής να πλένεται επιμελώς .   

Πλύνετε καλά τα χέρια 

και το πρόσωπο πριν 

φάτε ή καπνίσετε 



Πάντοτε ντους μετά από κάθε ψεκασμό 



Σε περίπτωση ατυχήματος 

Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε 
καλά το δέρμα. 



Ζητείστε ιατρική βοήθεια όσο γίνεται γρηγορότερα. 
 Δείξτε στο γιατρό την ετικέτα του 

φυτοφαρμάκου.  
Μ.Παπαηλιάκης  14-15/10/2017 



Στις Μονάδες Υγείας είναι απαραίτητο  να 

γίνεται αναλυτική καταγραφή του συμβάντος. 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ  
  
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ΚΥΑ 135888 / 725 

ΦΕΚ τ.2, φ. 383/28-03-2016 στον κωδικό 02 01 08  

αναφέρεται ότι: 
«τα φυτοφάρμακα  των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης 

και εκείνα η χρήση των οποίων δεν επιτρέπεται πλέον (ακατάλληλα)  

θεωρούνται «επικίνδυνα απόβλητα».  

 

Στον κωδικό 15  01  10 της ίδιας ΚΥΑ  αναφέρονται  ως 

«επικίνδυνα απόβλητα και οι συσκευασίες που 

περιέχουν κατάλοιπα   επικίνδυνων  ουσιών». 

28 

Μ.Παπαηλιάκης  14-15/10/2017 





 

 

 

Διαχείριση των  κενών  συσκευασιών 

των φυτοφαρμάκων  

 
.  

 

 

 

 

Για μεν  τα φυτοφάρμακα:    αναφέρει  τον   τρόπο 
συλλογής, μεταφοράς  και  καταστροφής τους  από  
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις. 

 

Για  δε  τα  κενά συσκευασίας: προβλέπει   
τρεις περιπτώσεις διαχείρισης, οι οποίες θα 
παρουσιαστούν παρακάτω. 

Μ.Παπαηλιάκης   

30 
14-15/10/2017 



Διαχείριση κενών συσκευασιών 
Η διαχείριση των κενών συσκευασίας είναι διαφορετική εάν 

η συσκευασία έρχεται σε   επαφή με το σκεύασμα 

(αριστερά) ή δεν έρχεται  (δεξιά).  

Μ.Παπαηλιάκης   31 
14-15/10/2017 



Μετά το άδειασμα της συσκευασίας αυτή πρέπει   να 

ξεπλένεται τρεις (3) φορές και να απορρίπτεται στους  

μπλε δημοτικούς κάδους 

1. Το σκεύασμα είναι σε επαφή με τη συσκευασία: 

 

32 
14-15/10/2017 



 

         

       

  

 

               

        Χωρίς κανένα χειρισμό   απορρίπτεται   στους 

μπλε δημοτικούς κάδους 
 

        

         

  

      

      2. Η εξωτερική συσκευασία (συνήθως χάρτινη)  

δεν έρχεται σε επαφή με το  σκεύασμα 

33 14-15/10/2017 



Το σκεύασμα είναι υγρό: ακολουθείται η διαδικασία 

του τριπλού ξεπλύματος 

3α. Η εσωτερική συσκευασία έρχεται σε επαφή με το 

σκεύασμα: 

34 
14-15/10/2017 



 

 

Το σκεύασμα είναι στερεό (π.χ. σκόνη): γίνεται 

επιμελημένο άδειασμα του περιεχομένου της 

εσωτερικής συσκευασίας και απόρριψη  στους μπλε 

δημοτικούς κάδους. 

3β. Η εσωτερική συσκευασία έρχεται σε επαφή 

με το σκεύασμα: 

14-15/10/2017 



 

 
Για την ορθολογική διαχείριση των κενών 

 

 συσκευασιών  καθοριστικής σημασίας είναι η  

 

ύπαρξη δημοτικών μπλε  κάδων ανακύκλωσης 
 

στα  σημεία όπου, συνήθως,  οι παραγωγοί της περιοχής  

προετοιμάζουν το ψεκαστικό υγρό (π. χ. σημεία υδροληψίας)  

  36 Μ.Παπαηλιάκης  
14-15/10/2017 



Έλλειψη μπλε κάδων ανακύκλωσης 

Μ.Παπαηλιάκης   37 



ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

ΑΠO ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ          

( κατοικίες, νοσοκομεία, σχολεία, πάρκα κ.λπ.) 

Μ.Παπαηλιάκης  14-15/10/2017 



 

 

 

 
Η ΚΥΑ 6669/79087/15-7-2015                                                                   

(ΦΕΚ 1582 Β’ 28/07/2015) : 

 

Καθορίζει τις ελάχιστες αποστάσεις  μεταξύ ζώνης 

ψεκασμού και ειδικών περιοχών 

 

Αναφέρει τις υποχρεώσεις του παραγωγού ώστε να 

αποφευχθεί η δημιουργία μετακινούμενου ψεκαστικού 

νέφους 

 

Υποχρεώνει τον παραγωγό να συμπληρώνει το ειδικό 

έντυπο  ψεκασμών μέσω του οποίου θα  ενημερώνονται οι 

ενδιαφερόμενοι  

Μ.Παπαηλιάκης  

Αναφέρει τις περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζονται οι 

αποστάσεις της  παραπάνω  ΚΥΑ 





ΟI ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟ  ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ :              

 
 A.Την κατηγορία  τοξικότητας του φυτοφάρμακου 

Β.Το είδος του ψεκαστικού μηχανήματος     με  το οποίο  διενεργείται ο ψεκασμός  







 

 

Α.  Ως προς τη υιοθέτηση ατομικών μέτρων  

 

προσωπικής προστασίας, η κατάσταση, όπως έχει  

 

διαμορφωθεί μετά  τη μερική επιτυχία των  

 

εκπαιδεύσεων της περιόδου 

 

2015 -16, για την ορθολογική χρήση  των φυτοφαρμάκων, 

 

είναι σαφώς  βελτιωμένη σε  

σύγκριση με το παρελθόν. 

 

 

 

Συμπερασματικά 

 

 

  Μ.Παπαηλιάκης  14-15/10/2017 



 

 

 
B. Ως προς τη  διαχείριση των κενών  

 

συσκευασιών, είναι απαραίτητη  στενότερη  

 

συνεργασία των παραγωγών και   

 

της  Δημοτικής  Αρχής  κάθε  περιοχής  

Μ.Παπαηλιάκης  14-15/10/2017 



Γ. Αντιθέτως υπάρχουν μεγάλα κενά 

 

σχετικά με τις αποστάσεις  

 

ψεκασμού από κατοικημένες  

 

περιοχές και εν γένει στην τήρηση της  

 

σχετικής νομοθεσίας. 

Μ.Παπαηλιάκης  


