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3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Τα γεωργικά φάρμακα αποτελούν χημικές ουσίες με επικινδυνότητα ως προς τον άνθρωπο, τα ζώα και το 
περιβάλλον.  Για  το  λόγο  αυτό,  απαιτούνται  γνώσεις  βασικών  θεμάτων  αντιμετώπισης  καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης : 

3.1.  Σε περίπτωση δηλητηρίασης  

Η  έκθεση  στα  γεωργικά  φάρμακα,  όπως  προαναφέρθηκε,  μπορεί  να  γίνει  μέσω  του  δέρματος 
(αποτελεί  το  συνήθη  τρόπο  έκθεσης)  ή  των  ματιών  ή  μέσω  της  αναπνευστικής  οδού  ή  μέσω 
κατάποσης.  Συμπτώματα  δηλητηρίασης  μπορεί  να  παρουσιάσουν  ο  επαγγελματίας  χρήστης  του 
γεωργικού φαρμάκου,  όταν  δεν  τηρεί  τα  μέτρα ασφαλείας  που αναγράφονται  επί  της  ετικέτας  του, 
εργαζόμενοι  στο  χώρο  που  γίνεται  η  εφαρμογή  του  γεωργικού φαρμάκου  ή  ακόμη  και  διερχόμενοι 
που έρχονται σε επαφή με μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος. 

Τα συμπτώματα δηλητηρίασης ποικίλλουν και μπορούν να εξελιχθούν σε πολύ σοβαρά προβλήματα 
υγείας αν δεν λαμβάνονται άμεσα βασικά μέτρα. Τα ακριβή μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε 
περίπτωση αναγράφονται λεπτομερειακά στην ετικέτα κάθε γεωργικού φαρμάκου. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται το συντομότερο δυνατό τα συμπτώματα που υποδεικνύουν 
ότι ο οργανισμός έχει έρθει σε επαφή με ένα γεωργικό φάρμακο. Εάν κάποιος αισθανθεί κάποιο από 
τα παρακάτω συμπτώματα κατά τη διάρκεια του χειρισμού των γεωργικών φαρμάκων ή μετά από 
αυτή:  

• Υπερβολική κόπωση  

• Ζαλάδα 

• Πονοκέφαλο 

• Δυσκολία στην όραση   

• Δάκρυα στα μάτια 

• Δυσκολία στην αναπνοή   

• Πόνο στο στήθος 

• Εμετό  

• Πόνο στο στομάχι ή διάρροια  

• Ερεθισμό / φαγούρα ή κάψιμο στο δέρμα στα μάτια ή στο στόμα 

οφείλει  να  λάβει  άμεσα  μέτρα  προστασίας  της  υγείας  του.  Βασικές  οδηγίες  αντιμετώπισης 
δηλητηρίασης  ή εάν αισθανθούμε αδιαθεσία είναι: 

 Σταματάμε την εργασία και μετακινούμαστε ή μετακινούμε τον παθόντα μακριά από το χώρο της 
εφαρμογής  του  γεωργικού  φαρμάκου  για  να  σταματήσουμε  περαιτέρω  έκθεση  στο  γεωργικό 
φάρμακο.  Εφόσον  απαιτείται,  καλούμε  αμέσως  ιατρική  βοήθεια.  Ενημερώνουμε  για  τα 
αναγραφόμενα επί της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου. 

 Αφαιρούμε  τα  ρούχα  στα  οποία  έχει  πέσει  γεωργικό  φάρμακο.  Πλένουμε  το  δέρμα  με  άφθονο 
καθαρό νερό και σαπούνι. 

 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλένουμε αμέσως τα μάτια κρατώντας τα ανοικτά με άφθονο 
νερό και ζητάμε ιατρική συμβουλή. 

 Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρουμε άμεσα τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ενημερωνόμαστε 
από την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου για περαιτέρω ενέργειες. 
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 Η  πρόκληση  εμετού  γίνεται  μόνον  εφόσον  ενδείκνυται  σύμφωνα  με  την  ετικέτα  του  γεωργικού 
φαρμάκου και ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση που ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις 
του δεν δίνουμε τίποτα από το στόμα. 

 Κρατάμε πάντα τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση. 

 Η χρήση αντιδότου γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό ή μετά από ιατρική συμβουλή 
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  που  αναγράφονται  στην  ετικέτα  του  γεωργικού  φαρμάκου. 
Αντενδείκνυνται η άμεση χρήση αντιδότου χωρίς να είναι βέβαιο το ποιο γεωργικό φάρμακο είναι 
το αίτιο  της δηλητηρίασης ή χωρίς να τηρούνται οι   οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του 
γεωργικού φαρμάκου. 

 Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι 210‐77.93.777. 

 

3.2. Σε περίπτωση που χυθεί το γεωργικό φάρμακο 

Σε  περίπτωση  ατυχήματος  που  χυθεί  ποσότητα  του  σκευάσματος  από  τη  συσκευασία  του,  ο 
επαγγελματίας  χρήστης  πρέπει  να  φορέσει  τα  ατομικά  μέσα  προστασίας,  που  αναγράφονται  στην 
ετικέτα  του  γεωργικού φαρμάκου  και  να  προβεί  στις  απαραίτητες  ενέργειες  σύμφωνα με  το  δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας, το οποίο ζητά από τον προμηθευτή του γεωργικού φαρμάκου. 

Ως άμεση ενέργεια περιορισμού της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή της έκθεσης των διερχομένων στο 
γεωργικό φάρμακο, είναι η προσφόρησή του σε αδρανές υλικό (άμμος ή χώμα) και η τοποθέτησή του 
σε κλειστό δοχείο.  Εάν το γεωργικό φάρμακο είναι στερεάς μορφής, συγκεντρώστε το με σκούπισμα, 
απαλά  αποφεύγοντας  να  δημιουργήσετε  σκόνη.  Λαμβάνεται  μέριμνα  να  αποκλειστεί  η  πρόσβαση 
ανθρώπων ή ζώων στη ρυπασμένη περιοχή. 

 

Εάν παρουσιάζεται διαρροή από συσκευασία γεωργικού φαρμάκου λόγω ατυχήματος, μεταγγίζεται η 
ποσότητα  του  γεωργικού φαρμάκου  σε άλλη  κενή  συσκευασία  του  ιδίου  γεωργικού φαρμάκου που 
φέρει ετικέτα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην μεταγγιστεί σε δοχείο χωρίς ετικέτα. Απαγορεύεται η 
μετάγγιση του γεωργικού φαρμάκου σε κενή συσκευασία τροφίμου ή ποτού. 

 
3.3. Δηλητηρίαση ζώων 

Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  δηλητηρίαση  ζώου  από  γεωργικό  φάρμακο,  απαιτείται  άμεση 
ενημέρωση των αρμοδίων αρχών (Δήμο, Δασαρχείο ή Κτηνιατρική Υπηρεσία). 

Στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  www.minagric.gr,  δίδονται 
οδηγίες  για  παροχή  πρώτων  βοηθειών  σε  ζώα  με  συμπτώματα  δηλητηρίασης.  Η  διαχείριση 
περιστατικών  άμεσης  επέμβασης  και  χορήγησης  πρώτων  βοηθειών  σε  ζωντανά  ζώα  ή  διενέργειας 
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νεκροψιών  σε  νεκρά  ζώα  με  πιθανή  δηλητηρίαση,  είναι  ιδιαίτερα  απαιτητική  και  εξειδικευμένη 
διαδικασία και απαιτεί την παρουσία κτηνιάτρου.  

3.4. Πυρκαγιά 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε χώρο γεωργικών φαρμάκων, ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες: 

 Για μικρής  έκτασης πυρκαγιά που  μπορεί  να αντιμετωπιστεί  γρήγορα,  με ασφάλεια  και  χωρίς  να 
προκληθεί σημαντικός  κίνδυνος από  καπνούς ή άλλα υλικά που παράγονται από  την  καύση  των 
γεωργικών φαρμάκων, πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός. 

 Για  κάθε  άλλη  περίπτωση,  πρέπει  να  ειδοποιείται  άμεσα  η  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  (τηλέφωνο: 
199)  και  να  ακολουθούνται  διαδικασίες  εκκένωσης  του  χώρου  από  τα  άτομα  που  εκτίθενται  σε 
κίνδυνο.  Στην Πυροσβεστική  Υπηρεσία παρέχεται  κάθε διαθέσιμη πληροφορία  για  την  ποσότητα 
και το είδος των γεωργικών φαρμάκων.  

 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Εφόσον  υπάρχει  ανάγκη  για  αντιμετώπιση  κάποιου  προβλήματος  φυτοπροστασίας, 
ακολουθούνται  τα  παρακάτω  μέτρα  με  σκοπό  την  επίτευξη  του  επιδιωκόμενου  σκοπού, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συμβουλές και οδηγίες ειδικών επιστημόνων. 

4.1. Προληπτικές ενέργειες – Εναλλακτικές προσεγγίσεις ή τεχνικές  

Το πιο σημαντικό μέτρο της σύγχρονης φυτοπροστασίας είναι οι προληπτικές ενέργειες που πρέπει να 
παίρνει  κάθε  καλλιεργητής,  έτσι ώστε  να  επιτυγχάνεται  η πρόληψη ή/και  η  εξάλειψη  των  επιβλαβών 
οργανισμών. Τέτοια μέτρα είναι: 

α) Η αμειψισπορά,  

β)  Η  χρήση  κατάλληλων  τεχνικών  καλλιέργειας  (π.χ.  προετοιμασία σποροκλίνης με σκοπό  το σπάσιμο 
του ληθάργου των σπόρων των ζιζανίων και την καταπολέμησή τους, ημερομηνίες και πυκνότητες 
σποράς, συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη, άροση συντήρησης, κλάδεμα και άμεση σπορά),  

γ)  χρήση,  όπου  απαιτείται,  ανθεκτικών/ανεκτικών  ποικιλιών  και  τυποποιημένου/  πιστοποιημένου 
υλικού σποράς και φύτευσης,  

δ) χρήση ισορροπημένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης και άρδευσης/αποστράγγισης,  

ε) παρεμπόδιση της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών με μέτρα υγιεινής (π.χ. με τακτικό καθαρισμό των 
μηχανημάτων και του εξοπλισμού),  

στ) προστασία και ενίσχυση σημαντικών επωφελών οργανισμών, με κατάλληλα μέτρα φυτοπροστασίας 
ή τη χρήση οικολογικών υποδομών εντός και εκτός των χώρων παραγωγής.  

Στους Οδηγούς Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας που εκδίδει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων  περιγράφονται  αναλυτικά  τα  μέτρα  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  για  την  εφαρμογή  των 
γενικών αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας. 

Οι επιβλαβείς οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούνται με κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία, εφόσον 
υπάρχουν.  Στα κατάλληλα αυτά εργαλεία πρέπει  να περιλαμβάνονται επιτόπιες παρατηρήσεις,  καθώς 
και    τα  Δελτία  Γεωργικών  Προειδοποιήσεων,  καθώς  και  η  αξιοποίηση  συμβουλών  από  ειδικούς 
επιστήμονες.  

Με βάση  τα αποτελέσματα  της παρακολούθησης,  ο  επαγγελματίας  χρήστης πρέπει  να αποφασίζει αν 
και πότε πρέπει να εφαρμόσει μέτρα φυτοπροστασίας. Άρτιες και επιστημονικά ορθές τιμές κατωτέρων 
ορίων είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων. Για τους επιβλαβείς οργανισμούς, πριν από 
τις  εφαρμογές  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  τα  επίπεδα  κατωτέρων  ορίων  επέμβασης  που  έχουν 
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