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Μία άλλη κακή πρακτική είναι η χρήση των κενών συσκευασίας για άλλους σκοπούς από τον ίδιο 
τον  χρήστη,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  επικινδυνότητα  της  κατάστασης,  όπως  ως  θήκες 
εργαλείων ή ακόμη και ταΐστρες οικόσιτων ζώων. 

 

7. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφουν στην ετικέτα ή στη 
συσκευασία τους. 

Οι  χρήστες  των  γεωργικών  φαρμάκων  πρέπει  να  φορούν  τα  μέσα  ατομικής  προστασίας  που 
αναγράφονται στην ετικέτα κάθε γεωργικού φαρμάκου κατά την εφαρμογή του. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
τα παρακάτω μέσα ατομικής προστασίας: 

• Φόρμα προστασίας  

• Γάντια νιτριλίου. Τα γάντια είναι σημαντικό να είναι από νιτρίλιο (προσοχή διότι τα γάντια κουζίνας 
δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία) 

• Λαστιχένιες μπότες  

• Καπέλο   

• Μάσκα 

• Όλα τα μέσα ατομικής προστασίας εκτός από το καπέλο πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE  

• Οι βοηθοί  των χρηστών  των γεωργικών φαρμάκων πρέπει  επίσης  να είναι προστατευμένοι με  τα 
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας  

Κατά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Ο ψεκασμός πρέπει να διενεργείται σε μέρες και ώρες που μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων 
και ζώων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος. 

Τα  χρησιμοποιούμενα  ακροφύσια  του  ψεκαστικού  μηχανήματος  (μπεκ)  πρέπει,  είτε  να  είναι  ειδικού 
τύπου που μειώνουν το ψεκαστικό νέφος (drift reduction nozzles), είτε να είναι επαρκώς συντηρημένα 
και ρυθμισμένα για τη μείωση του μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους. 

Πρέπει  να  μην  πνέει  δυνατός  άνεμος  κατά  τη  διάρκεια  της  εφαρμογής.  Σε  περίπτωση  μεταβολής  της 
έντασης  του  ανέμου  και  δει  σημαντικής  αύξησής  του  κατά  την  εφαρμογή,  ο  ψεκασμός  πρέπει  να 
σταματά  άμεσα  μέχρι  τη  μείωση  της  έντασης  των  ανέμων.  Σε  περίπτωση  διαρκούς  μεταβαλλόμενης 
έντασης των ανέμων, η έναρξη της εφαρμογής πρέπει να γίνεται αφού πρώτα σταθεροποιηθεί η χαμηλή 
ένταση των ανέμων. Η διασπορά του ψεκαστικού νέφους κατά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων 
επηρεάζεται εκτός από την ένταση του ανέμου και από διαφόρους άλλους παράγοντες, όπως μέγεθος 
σταγόνας, πίεση ψεκαστικού μηχανήματος, μορφή σκευάσματος, τύπος ακροφυσίου κ.α. Συνεπώς, για 
να  εφαρμόζονται  τα  γεωργικά φάρμακα πρέπει    η  ένταση  του ανέμου σε συνάρτηση με  τους άλλους 
παράγοντες να είναι τέτοια που να μην προκαλείται ανεπιθύμητη διασπορά του ψεκαστικού νέφους. 

Ο  ψεκασμός  του  γεωργικού  φαρμάκου  ενδέχεται  να  δημιουργήσει  μετακινούμενο  ψεκαστικό  νέφος, 
ιδίως όταν διενεργείται με ψεκαστήρες υψηλής πίεσης (τουρμπίνες). 

Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους 
εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό 
νέφος  και  οι  οποίοι  ενδέχεται  να  εκτεθούν  σε  αυτό,  σαράντα  οχτώ  (48)  ώρες  πριν  από  το  χρόνο 
ψεκασμού.  Όταν  μόνο  περαστικοί  δύναται  να  εκτεθούν  σε  μετακινούμενο  ψεκαστικό  νέφος,  η 
ενημέρωση του πρώτου εδαφίου, γίνεται πριν από την έναρξη του ψεκασμού. 
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α) Η ενημέρωση των κατοίκων, των εργαζομένων και των μόνιμων επισκεπτών της περιοχής, οι οποίοι 
ενδέχεται  να  εκτεθούν  σε  μετακινούμενο  ψεκαστικό  νέφος  από  τον  ψεκασμό  του  γεωργικού 
φαρμάκου, πραγματοποιείται εγγράφως από τον επαγγελματία χρήστη και αφορά: 

αα) τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού,  

ββ) τη θέση της καλλιέργειας όπου πρόκειται να γίνει ο ψεκασμός,  

γγ) τα γεωργικά φάρμακα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (εμπορική ονομασία) και 

δδ) τη σήμανση τοξικότητας (Xn, Xi, κλπ) που αναγράφεται επί της συσκευασίας  και οι αντίστοιχες 
φράσεις κινδύνου (π.χ. «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα» κ.α.)  

β)  Η  ενημέρωση  των  επαγγελματιών  (ιδίως  των  μελισσοκόμων,  των  σαλιγκαροτρόφων  και  των 
κτηνοτρόφων) οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος από τον ψεκασμό 
του  γεωργικού φαρμάκου,  πραγματοποιείται  εγγράφως από  τον  επαγγελματία  χρήστη  και  αφορά, 
πέραν των αναφερόμενων στην περίπτωση α) και τις επιδράσεις στη δραστηριότητά τους που τυχόν 
αναγράφονται  επί  της  συσκευασίας  του  γεωργικού  φαρμάκου,  το  οποίο  πρόκειται  να 
χρησιμοποιηθεί. 

Η μορφή του εντύπου ενημέρωσης καθορίστηκε με  τη με αριθ.  πρωτ. 10608/121856/8‐10‐2013  (ΑΔΑ: 
ΒΛΛΨΒ‐ΔΤΖ) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο διαδίκτυο www.minagric.gr  

Το σημείο όπου πρέπει να αναρτάται το έντυπο σχετίζεται με την εγγύτητά του σε σημεία διερχόμενων 
έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  ο  σκοπός  της  ενημέρωσης.  Ο  αριθμός  των  εντύπων  που  πρέπει  να 
αναρτώνται  σχετίζεται  επίσης  με  την  εγγύτητα  της  καλλιέργειας  όπου  πρόκειται  να  γίνει  η 
εφαρμογή  με  τα  γεωργικά  φάρμακα  σε  σημεία  διερχόμενων  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  ο 
σκοπός της ενημέρωσης. 

 

7.1. Μέτρα μείωσης της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων σε ειδικές περιοχές 

Ως ειδικές περιοχές διακρίνουμε τρεις κατηγορίες: 

α) περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όπως δημόσια πάρκα 
και  κήποι,  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  εγκαταστάσεις  αναψυχής,  σχολεία  και  παιδικές  χαρές, 
καθώς και κοντά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης·  

β)  προστατευόμενες  περιοχές  όπως  ορίζονται  στην  οδηγία  2000/60/ΕΚ  ή  σε  άλλες  περιοχές  που 
έχουν χαρακτηριστεί για τους σκοπούς της λήψης των αναγκαίων μέτρων διατήρησης σύμφωνα 
με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και  

γ)  περιοχές  που  έχουν  υποβληθεί  πρόσφατα  σε  εφαρμογή  και  χρησιμοποιούνται  ή  είναι 
προσβάσιμες από τους εργαζομένους στη γεωργία. 

Ειδικά  στις  περιοχές  που  χρησιμοποιούνται  από  ευπαθείς  ομάδες  του  πληθυσμού,  ή  από  το  ευρύ 
κοινό  όπως  δημόσια  πάρκα  και  κήποι,  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  εγκαταστάσεις  αναψυχής, 
σχολεία  και  παιδικές  χαρές,  καθώς  και  κοντά  σε  εγκαταστάσεις  υγειονομικής  περίθαλψης 
εφαρμόζονται  κατά  προτεραιότητα  μέτρα  βιολογικού  ελέγχου  και  γεωργικά  φάρμακα  χαμηλού 
κινδύνου.  Οι  κατ’  ελάχιστον  αποστάσεις  που  πρέπει  να  τηρούνται  μεταξύ  ζώνης  ψεκασμού 
γεωργικών  φαρμάκων  και  περιοχής,  ορίζονται  ως  εξής  σύμφωνα  με  την  Κ.Υ.Α.  8197/90920/  22‐7‐
2013 (ΦΕΚ Β΄1883):  
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Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή 
αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους 

Χώροι προστασίας 

φπ με 
επισήμανση    

Τ ή Τ+ 

φπ με 
επισήμανση 

Xn ή Xi 

φπ χωρίς 
επισήμανση 

Εφαρμογή με νεφελο‐
ψεκαστήρες και γενικά 
με εξοπλισμό εφαρμογής 

που ευνοεί την 
αερομεταφορά του 
ψεκαστικού νέφους 

Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, 
παιδικές χαρές, κατασκηνωτικοί 
χώροι και άλλες εγκαταστάσεις 
αναψυχής, σχολεία και 
εκπαιδευτήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα 

500 μέτρα  200 μέτρα  50 μέτρα  1000 μέτρα 

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 
στρατόπεδα, αρχαιολογικούς και 
τουριστικούς χώρους. 

200 μέτρα  100 μέτρα  Χωρίς 
περιορισμό 

500 μέτρα 

Κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως  50 μέτρα  3 μέτρα  Χωρίς 
περιορισμό 

100 μέτρα 

Κατοικίες εντός σχεδίου πόλεως  100 μέτρα  50 μέτρα  Χωρίς 
περιορισμό 

500 μέτρα 

Χώροι αστικού πρασίνου (πλην 
πάρκων) 

50 μέτρα  3 μέτρα  Χωρίς 
περιορισμό 

500 μέτρα 

Σε  περίπτωση  που  αναφέρονται  επιπλέον  οδηγίες  ασφαλείας  στην  έγκριση  κυκλοφορίας  ενός 
γεωργικού φαρμάκου, οι οποίες ορίζουν αυστηρότερες του ανωτέρω πίνακα προϋποθέσεις χρήσης, 
εφαρμόζονται οι οδηγίες αυτές. 

Όσον  αφορά  περιοχές  στις  οποίες  έχει  πρόσφατα  εφαρμοστεί  γεωργικό  φάρμακο  και 
χρησιμοποιούνται  ή  είναι  προσβάσιμες  από  τους  εργαζόμενους  στη  γεωργία  λαμβάνεται  μέριμνα 
ώστε  η  πρόσβαση  των  ανθρώπων  να  γίνεται  αφού  έχει  στεγνώσει  το  ψεκαστικό  υγρό  ή  έχει 
ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του γεωργικού φαρμάκου στο έδαφος, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η 
πιθανότητα  αρνητικών  επιδράσεων  στην  υγεία  των  ανθρώπων.  Ειδικά  σε  περίπτωση  εφαρμογής 
γεωργικών φαρμάκων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, όπως θερμοκήπια, απαιτείται επιπλέον να έχει 
αεριστεί επαρκώς ο χώρος.  

Στην  περίπτωση  εφαρμογής  γεωργικών  φαρμάκων  εντός  αστικών  περιοχών  λαμβάνεται  μέριμνα 
ώστε να μεγιστοποιείται  το χρονικό διάστημα μεταξύ εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου και χρήσης 
του χώρου από τον ευρύ πληθυσμό και ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες 

7.2. Μέτρα προστασίας μελισσών 

Τα  γεωργικά  φάρμακα  που  είναι  επικίνδυνα  για  τις  μέλισσες  φέρουν  σχετικές  ενδείξεις  επί  της 
ετικέτας τους και μπορούν εύκολα να ενημερωθούν οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε 
να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. 
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Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής όπου 
ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι μέλισσες των οποίων ενδέχεται να εκτεθούν σε 
αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού, έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσών.  

Μετά την επιλογή του πλέον κατάλληλου γεωργικού φαρμάκου, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω 
μέτρα προστασίας των μελισσών: 

 Πρέπει  να  ελέγχεται  η  παρουσία  και  δραστηριότητα  μελισσών  στο  χωράφι.  Τονίζεται  ότι  το 
μελίτωμα ου παράγουν οι αφίδες είναι ελκυστικό για τις  μέλισσες. 

  Πρέπει  να  εφαρμόζονται  πιστά  τα  οριζόμενα  επί  της  συσκευασίας  του  γεωργικού  φαρμάκου, 
όσον αφορά τις μέλισσες. 

 Απαγορεύεται  η  εφαρμογή  γεωργικών  φαρμάκων  που  αναφέρουν  επί  της  συσκευασίας  τους 
επικινδυνότητα στις μέλισσες, όταν η καλλιέργεια ή τα ζιζάνια είναι ανθισμένα, εκτός εάν άλλως 
αναφέρουν οι οδηγίες χρήσης του γεωργικού φαρμάκου. 

 Συνιστάται ψεκασμός  τις  βραδινές ώρες,  όταν  οι  μέλισσες  έχουν  σταματήσει  να πετάνε,  καθώς 
αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. 

 Εάν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνιστάται να γίνεται νωρίς το 
πρωί ή όταν επικρατεί συννεφιά και δροσερές θερμοκρασίες. 

 Αποφεύγεται τη δημιουργία μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους. 

 

7.3. Καταγραφή χρήσης γεωργικών φαρμάκων 

Οι επαγγελματίες  χρήστες  των γεωργικών φαρμάκων πρέπει  να  τηρούν, επί  τουλάχιστον  τρία έτη, 
αρχεία  των  γεωργικών  φαρμάκων  που  χρησιμοποιούν,  τα  οποία  περιλαμβάνουν  το  όνομα  του 
γεωργικού φαρμάκου, το χρόνο και τη δόση της εφαρμογής, την περιοχή και την καλλιέργεια όπου 
χρησιμοποιήθηκε.  Οι  ανωτέρω  καθιστούν  τις  σχετικές  πληροφορίες  που  περιέχονται  στα  εν  λόγω 
αρχεία διαθέσιμες στις Υπηρεσίες μας ως αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματος. 

Η καταγραφή της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων μπορεί να γίνει στα ειδικά έντυπα που αφορούν 
την  ηλεκτρονική  καταγραφή  της  λιανικής  πώλησης  των  γεωργικών  φαρμάκων  ή  σε  ημερολόγια 
ημερήσια  ή  εβδομαδιαία.  Η  καταγραφή  της  χρήσης  των  γεωργικών φαρμάκων  σε  ειδικά  για  τους 
σκοπούς  της  πιστοποίησης  των  προϊόντων  σύμφωνα  με  συγκεκριμένο  πρότυπο,  όπως  AGRO  2, 
GlobalGap, κλπ., εφόσον εμπεριέχει τις ανωτέρω πληροφορίες, καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση της 
νομοθεσίας. 

 

Σε  περίπτωση  μη  καταγραφής  προβλέπονται  διοικητικές  κυρώσεις  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9, 
παράγραφος  13  του  ν.4036/2012  (ΦΕΚ  Α΄8)  και  συγκεκριμένα  πρόστιμο  από  χίλια  (1.000)  έως  πέντε 
χιλιάδες (5.000) ευρώ. 
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Σελίδα 22 
 

 

 

Ο δωδεκάλογος της ορθής φυτοπροστασίας Πηγή: Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) 

 
Ανάγνωση της ετικέτας 

 
Προστασία κατά την 

παρασκευή του 
ψεκαστικού υγρού 

 
Προστασία κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής 

 
Προστασία προσώπου από 

ατμούς, σκόνες και 
ψεκαστικό νέφος 

 
Σύγχρονες τεχνικές 

εφαρμογής 

 
Τριπλό ξέπλυμα των 
κενών συσκευασιών 

 
Πλύσιμο των γαντιών 

 
Καθαρισμός των μέσων 
ατομικής προστασίας 

 
Ντους μετά την εφαρμογή 

 
Ανανέωση των μέσων 
ατομικής προστασίας 

 
Μέτρα σε περίπτωση 

ατυχήματος 

 
Ζητήστε ιατρική βοήθεια 
αν αισθανθείτε αδιαθεσία 

 

8. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Μετά την εφαρμογή κάθε γεωργικού φαρμάκου ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να μεριμνά για: 

α) τον χειρισμό των συσκευασιών και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου, 

β) τη διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή και  

γ) τον καθαρισμό του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μετά την εφαρμογή 
 

8.1. Διαχείριση συσκευασιών με εναπομείναν σκεύασμα 

Κατά την προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων από τον χρήστη τους πρέπει : 

1. Να  γίνεται  προμήθεια  μόνον  της  ποσότητα  του  γεωργικού  φαρμάκου  που  απαιτείται  για  τον 
επόμενο ψεκασμό και  

2. Να  επιλέγεται  η  συσκευασία  που  περιέχει  ακριβώς  τη  δόση  του  γεωργικού  φαρμάκου  που  θα 
εφαρμοστεί  ή  λίγο  μεγαλύτερη αυτής,  λαμβάνοντας  υπόψη  τυχόν  εναπομείνασα ποσότητα  του 
ιδίου γεωργικού φαρμάκου στην αποθήκη του παραγωγού – χρήστη από προηγούμενη εφαρμογή 
στην ίδια ή σε άλλη καλλιέργεια. 

Με  τον  τρόπο αυτό αποφεύγεται  η άσκοπη δαπάνη αγοράς ποσότητας  γεωργικών φαρμάκων που 
δεν θα χρησιμοποιηθούν και θα καταλήξουν στην αποθήκη του παραγωγού – χρήστη των γεωργικών 
φαρμάκων με κίνδυνο ακόμη και να λήξουν χωρίς να χρησιμοποιηθούν ή να υποστούν αλλοιώσεις. 
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