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 Ο μη  καθαρός  εξοπλισμός  εφαρμογής  γεωργικού φαρμάκου αποτελεί  κίνδυνο  για  την  υγεία  του 
επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων. 

“Καθαρίζετε και ελέγχετε τον εξοπλισμό εφαρμογής στο τέλος κάθε ημέρας εργασίας έτσι ώστε να είναι 
έτοιμος για την επόμενη εφαρμογή” 

Ο  εξοπλισμός  εφαρμογής  πρέπει  να  καθαρίζεται  αμέσως  μετά  από  κάθε  εφαρμογή.  Τα  νερά 
ξεπλύματος πρέπει να ψεκάζονται σε ένα κομμάτι του αγρού με βλάστηση που δεν προορίζεται για 
κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα, μακριά από αυλάκια ή άλλες πηγές νερού.   

Ο  εξοπλισμός  εφαρμογής  πρέπει  να  συντηρείται  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  του  κατασκευαστή. 
Ιδιαίτερη  προσοχή  πρέπει  να  δίνεται  όταν  ο  εξοπλισμός  δεν  χρησιμοποιείται  για  παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα διότι τότε η συντήρησή του θα πρέπει να είναι πιο σχολαστική.   

 

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Τα  μέσα  ατομικής  προστασίας  που  χρησιμοποιούνται  για  τις  εφαρμογές  των  γεωργικών  φαρμάκων 
πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό. Ο καθαρισμός τους πρέπει να 
γίνεται  στο  τέλος  κάθε  ημέρας  εργασίας  ενώ  εάν  δεν  είναι  σε  καλή  κατάσταση  πρέπει  να 
αντικαθίστανται π.χ. εάν είναι σκισμένα. 

Πλύσιμο μποτών  

Οι λαστιχένιες μπότες πρέπει να πλένονται με νερό ενώ φοράτε ακόμα τα γάντια. Μην χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικό όταν τις πλένετε γιατί μπορεί να επηρεαστεί η στεγανότητά τους.  

Πλύσιμο γαντιών   

Τα γάντια πρέπει να πλένονται με νερό χωρίς τη χρήση απορρυπαντικού. Παρόλο που τα γάντια πρέπει 
να  απομακρύνονται  μόνο  αφότου  έχουν  καθαριστεί,  να  αποφεύγετε  να  αγγίζετε  με  τα  χέρια  σας  την   
εξωτερική τους επιφάνεια. Παρακάτω προτείνεται πως να βγάζετε τα γάντια από τα χέρια σας χωρίς να 
αγγίξετε το εξωτερικό τους :  

1. Βγάλτε το ένα γάντι εν μέρει (μόνο το μέρος των δακτύλων) 

2. Με το χέρι του πρώτου γαντιού, βγάζετε το άλλο γάντι μέχρι τον καρπό 

3. Εισάγετε τον αντίχειρα χωρίς γάντι στο ανώτερο μέρος του δεύτερου γαντιού 

4. Βγάλτε το χέρι και κρατήστε τα γάντια ενωμένα από την εσωτερική επιφάνεια  

Πλύσιμο προστατευτικής ενδυμασίας  

Η  προστατευτική  ενδυμασία  πολλαπλών  χρήσεων  πρέπει  να  πλένεται  μετά  από  κάθε  εφαρμογή  στο 
τέλος  της  ημέρας  εργασίας.  Το  πλύσιμο  μπορεί  να  γίνεται  είτε  στο  χέρι  είτε  στο  πλυντήριο,  πάντοτε 
όμως ξεχωριστά από τα καθημερινά ρούχα. 

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες πλυσίματος του κατασκευαστή. Διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα καθώς 
οι οδηγίες φροντίδας και συντήρησης μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένα είδη προστατευτικής ενδυμασίας 
μετά  το  πλύσιμο  χρειάζονται  σιδέρωμα  διότι  έτσι  ανακτούν  την  αδιαβροχοποίησή  τους,  άλλη  είδη 
πρέπει να πλένονται σε χαμηλές θερμοκρασίες κλπ.  

Οι φόρμες προστασίας μίας  χρήσης πρέπει  να αντικαθίστανται  και  να μην πλένονται διότι  χάνουν  τις 
προστατευτικές τους ιδιότητες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Η πιστή τήρηση των οδηγιών πλυσίματος μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την 
προστασία σας. 

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ



Σελίδα 25 
 

 

Καθαρισμός προσωπίδας, γυαλιών, μάσκας 

Τα γυαλιά και η προσωπίδα πρέπει να πλένονται με νερό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ήπιο 
απορρυπαντικό. 

Οι μάσκες πολλαπλών χρήσεων πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό πανί. Σε περίπτωση που οι μάσκες 
φέρουν προσαρμοσμένα φίλτρα, απαιτείται προσοχή για να μην τα βρέξετε.  

Οι μάσκες μίας χρήσης πρέπει να αντικαθίστανται μετά από κάθε χρήση. 

Τα  φίλτρα  ή  οι  μάσκες  πρέπει  να  αντικαθίστανται  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή.  Σε 
περίπτωση  που  δεν  υπάρχουν  τέτοιες  οδηγίες,  η  αντικατάστασή  τους  πρέπει  να  γίνεται  όταν 
αισθανθείτε  δυσκολία  στην  αναπνοή  ή  αντιληφθείτε  την  παραμικρή  οσμή  ή  γεύση  του  γεωργικού 
φαρμάκου που εφαρμόζετε.   

Ατομική Υγιεινή του Χρήση 

Ο χρήσης αφού πλύνει τον εξοπλισμό εφαρμογής και τα μέσα ατομικής προστασίας μετά την εφαρμογή 
του γεωργικού φαρμάκου πρέπει να κάνει ντους με νερό και σαπούνι, να λούσει τα μαλλιά του  και να 
φορέσει  καθαρά  ρούχα.  Ο  χρήστης  μπορεί  να  ασχοληθεί  με  τις  υπόλοιπες  δραστηριότητές  του  μόνο 
αφότου ολοκληρώσει την ατομική του υγιεινή.   

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα γεωργικά φάρμακα εφαρμόζονται το πρωί και το απόγευμα της ίδιας 
μέρας,    ο  χρήστης μπορεί  να  καθαρίσει  τα μέσα ατομικής προστασίας μετά  την πρώτη  εφαρμογή,  να 
κάνει  ντους  και  το απόγευμα να  χρησιμοποιήσει  καθαρά μέσα ατομικής προστασίας  και  εννοείται  να 
ξανακάνει ντους.     

 

10. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Σε όλα τα γεωργικά φάρμακα αναφέρεται στην ετικέτα ή τη συσκευασία τους η ένδειξη : 

«ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ» 

Συνοδευόμενη  από  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο  (π.χ.  ημέρες)  ανά  καλλιέργεια.  Η  συγκεκριμένη 
ένδειξη  δεν  πρέπει  ΠΟΤΕ  να  παραβιάζεται,  καθώς  σε  αντίθετη  περίπτωση,  από  την  εφαρμογή  του 
γεωργικού φαρμάκου προκαλούνται ανεπίτρεπτες συγκεντρώσεις στο τελικό προϊόν που συγκομίζεται. 

Η  ανίχνευση  συγκεντρώσεων  υπολειμμάτων  γεωργικών  φαρμάκων  μεγαλύτερων  από  τα  ανώτατα 
επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων  (MRLs), όπως αυτά ορίζονται με το Κανονισμό  (ΕΚ) 396/2005 σε προϊόν 
που  έχει  συγκομισθεί,  επιφέρει  την  απόσυρση  της  παρτίδας  από  την  αγορά,  την  επιβολή  αυστηρών 
διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και είναι πιθανό να προκαλέσει κινδύνους στους καταναλωτές των 
προϊόντων αυτών. 

Τονίζεται ότι η υπέρβαση των ανώτατων  επιτρεπτών ορίων υπολειμμάτων, μπορεί επίσης να προκληθεί 
εάν  δεν  τηρούνται  και  άλλες  ενδείξεις  που αναγράφονται  στη  συσκευασία  του  γεωργικού φαρμάκου 
όπως  η  δοσολογία,  ο  αριθμός  των  εφαρμογών  ανά  καλλιεργητική  περίοδο,  το  μεσοδιάστημα 
εφαρμογών κ.α. 

 

11. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.  Ο 
έλεγχος των γεωργικών φαρμάκων διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών 
και  Περιφερειακών  Ενοτήτων  και  με  παράλληλη  δυνατότητα  άσκησης  ελέγχων  από  τα  Περιφερειακά 
Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ


