
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αγροτών για την 
Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και την 

Διαχείριση των Κενών Δοχείων Φυτοπροστατευτικών στον 
Δήμο Δοξάτου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 

• Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤΚ – Τοπική 
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» 

• Υποδράση 19.2.4.5 - Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που 
συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των 
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς 
και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων 
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κλπ.)



Δικαιούχος Πράξης: Επιστημονική ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους

• Μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

• Βασίζεται στην εθελοντική  εργασία και προσφορά των μελών της καθώς 
και στη συνεργασία άλλων φυσικών και νομικών προσώπων

 Στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου Ολιστικού Μοντέλου Ανάπτυξης

το οποίο θα κινητοποιεί τους ανθρώπινους πόρους, θα αναγνωρίζει, θα 

αξιοποιεί και θα προωθεί τον πλούσιο περιβαλλοντικό, αγροτικό και 

πολιτιστικό πλούτο της περιοχής της πεδιάδας των Φιλίππων (Τενάγειες

και Παρατενάγειες περιοχές)



Περιοχή δράσης μας ο Δήμος Δοξάτου



Έγιναν 9 ημερίδες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των 
αγροτών – 300+ συμμετέχοντες

 9-5-2022 Κεφαλάρι

 16-5-2022 Κύργια

 23-5-2022 Δοξάτο

 30-5-2022 Αγ. Αθανάσιος

 6-6-2022 Καλαμπάκι

 20-6-2022 Αγ. Παρασκευή

 27-6-2022 Νεροφράκτης

 4-7-2022 Καλαμώνας

 11-7-2022 Φτελιά



Κεφαλάρι



Κύργια



Δοξάτο με την κάλυψη της ΕΡΤ



Αγ. Αθανάσιος



Καλαμπάκι



Αγ. Παρασκευή



Νεροφράκτης



Καλαμώνας



Φτελιά



Λανθασμένη χρήση και διάθεση αποβλήτων γεωργικών 
φαρμάκων

193.000 θάνατοι 

παγκοσμίως 

Ανεξέλεγκτη διάθεση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων 



Η ασφαλής χρήση και διαχείριση των γεωργικών φαρμάκων 
θεωρείται επιβεβλημένη  



ΕΙΔΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 Ι. -Εντομοκτόνα 

 Α. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 

 1. - Οι οργανοχλωριούχες ενώσεις 

 2. - Οι οργανοφωσφορικές ενώσεις  -reldan ανακαλύφθηκαν το 1936 ως 

χημικά όπλα

 3. - Τα καρβαμιδικά παράγωγα 

 4. - Νικοτινοειδή

 5. - Τα παράγωγα spinosoids

 κ.α.

 Β. ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 

 Π.χ. Πύρεθρο, Πυρεθροειδή



ΕΙΔΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΙΙ.- Μυκητοκτόνα

1.- Τριαζόλες π.χ. για Ωϊδιο

2.- Χαλκούχα π.χ. Περονόσπορος

3. Θειώδη 

4. Στρομπιλουρίνες flint

5. Διθειοκαρβαμίδικά π.χ. Maneb

κ.α.

ΙΙΙ.- Zιζανιοκτόνα

1.- εδάφους

2.- εδάφους και φυλλώματος

3.- φυλλώματος

 ΙV.-Νηματοδοκτόνα



ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΛΑΘΟΣ



ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΛΑΘΟΣ



ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΛΑΘΟΣ



ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ανεπαρκή μέτρα προστασίας



Το 50% εκτός στόχου σε 
κινούμενο ψεκαστικό νέφος 



Επιδράσεις στην Υγεία – ενδεικτικά τα 
οργανοφωσφορικά

 Η μακροχρόνια έκθεση, ακόμα και σε υποτοξικές δόσεις προκαλεί περιφερικές 
πολυνευροπάθειες, οπτικές νευρίτιδες, ινιδώσεις και αδυναμία αποκατάστασης 
εκφυλιστικών και φλεγμονωδών βλαβών στα νεύρα

 Μετάλλαξη γονιδίων, διαταραχές πρωτεϊνών, λιπιδίων και σηματοδοτήσεων που σχετίζονται 
με βασικές λειτουργίες ανάπτυξης, μεταβολισμού, ωρίμανσης, πολλαπλασιασμού, 
επικοινωνίας, άμυνας και θανάτου των κυττάρων

 Κατάθλιψη, διαταραχές προσοχής, υπερκινητικότητα, δυσλεξία, αυτισμό στα παιδιά, και 
Parkinson’s και Αlzheimer’s στους ενήλικες

 όψιμες, ανίατες φλεγμονώδεις, νευροεκφυλιστικές, ανοσολογικές, ενδοκρινολογικές, 
νεοπλασματικές παθήσεις

 αθηροσκλήρυνση, υπέρταση, σακχaρώδης διαβήτης, οστεοπόρωση, κατάθλιψη, 
προβλήματα αναπαραγωγής, εγκυμοσύνης, νευροανάπτυξης, προσοχής και ύπνου.

 επιγενετικές βλάβες από μεταλλάξεις, καρκινογένεση, βλάβες στα κύτταρα και ιστούς

 χρωμοσωματικές βλάβες σε λεμφοκύτταρα ανθρώπου,διασπάσεις στο DNA, μείωση 
παραγωγής πρωτεϊνών π.χ. του κολλαγόνου, αύξηση των εμβρυϊκών θανάτων κ.α.



Κάτι άλλο υπάρχει; - Ενεργοποιητές φυτών

 Π.χ. Acibenzolar (Actigard) ενεργοποιητής φυτών

 Π.χ. Harpin (Messenger) βιολογικός φυτοδιεγέρτης  με βάση την 
ουσία χαρπίνη.

 Οργανισμοί βιολογικού ελέγχου (μύκητες, ωφέλιμα έντομα)

 Εγγκεκριμένα Γ.Φ. στην Βιολογική Γεωργία που χρησιμοποιούνται 
και στην συμβατική Γεωργία (βάκιλος Θουριγγιας ή καλύτερα η 
τοξίνη του, χαλκούχα, θειάφι κ.λ.π.)



Φυτοφάρμακα:Tο παρόν και το μέλλον

 Οι επιπτώσεις της χρήσης οργανοφωσφορικών, ζιζανιοκτόνων κ.ά. για 
πολλές δεκαετίες στον άνθρωπο και σε ζώα, έχουν γίνει βάση για πολλά 
παλαιότερα, σύγχρονα, άλλα και για μελλοντικά φάρμακα για τον άνθρωπο

 Τα σύγχρονα αντιχοληνεστερασικά φάρμακα των ανοϊκών παθήσεων 
Parkinson’s και Alzheimer’s έχουν προκύψει από μελέτες της δράσης των 
οργανοφωσφορικών

 Νέα φάρμακα μονοκλωνικού αντισώματος (νευροτροφίνη) για θεραπεία 
νευροεκφυλιστικών, οστεοαρθριτικών και ογκολογικών παθήσεων 
στηρίζονται στην εμπειρία δράσης των Οργανοφωσφορικών ενώσεων

 Τι συνέβη σε πολλά κράτη από το 1999 και μετά σχετικά με τη χρήση των 
νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων;  Κατάργηση τους λόγω μελισσοτοξικότητας 
τους



Φυτοφάρμακα:Tο παρόν και το μέλλον

 Η ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, όταν είναι απαραίτητα, στις 
ελάχιστες αποτελεσματικές δόσεις, και με αποτελεσματικές και 
ασφαλείς μεθόδους θα μειώσει τους κινδύνους

 Έτσι, αν ληφθούν υπ’ όψη οι τοξικές επιδράσεις των φυτοφαρμάκων 
στον άνθρωπο και τα ωφέλιμα ζώα, η φυτοτοξικότητα στις ίδιες τις 
καλλιέργειες και η ρύπανση του γενικότερου περιβάλλοντος, 
συμπεραίνεται ότι η ωφέλεια της ανθρωπότητας από την αύξηση της 
παραγωγικότητας στη γεωργία με τη χρήση φυτοφαρμάκων, 
σκιάζεται από τους κινδύνους που αυτά περικλείουν.

 Δυστυχώς η ανθρωπότητα δεν μπορεί να γυρίσει στην μορφή της 
Γεωργίας πριν την βιομηχανική επανάσταση γιατί θα ενσκήψει λιμός 
σε όλη την ανθρωπότητα.



Έτσι θα πρέπει να προσέχουμε τα παρακάτω
Τα γεωργικά φάρμακα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα 

με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα

Απαγορεύεται η χρήση σκευασμάτων για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια 
κυκλοφορίας.

Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται και χρησιμοποιεί γεωργικά 
φάρμακα μόνον εφόσον εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην τήρηση των ελαχίστων ημερών 
από την εφαρμογή έως τη συγκομιδή.

Οι επαγγελματίες χρήστες οφείλουν να τηρούν ημερολόγιο καταγραφών 
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων



Κατά την εφαρμογή τους θα πρέπει η ένταση του ανέμου 
σε συνάρτηση με τους άλλους παράγοντες (μέγεθος 
σταγόνας, πίεση ψεκαστικού μηχανήματος, τύπος 
ακροφυσίου) να είναι τέτοια που να μην προκαλείται 
ανεπιθύμητη διασπορά του ψεκαστικού νέφους. 

Σε περίπτωση που προκύψει μικρή ποσότητα 
ψεκαστικού διαλύματος τότε ψεκάζεται ξανά σε όλη την 
έκταση, αφού αραιωθεί πρώτα με νερό. 



Ένας χώρος αποθήκευσης φ/π πρέπει να

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό 

αποθήκευσης φ/π και να βρίσκεται ξεχωριστά από άλλα 

κτίρια

Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε μια αποθήκη φ/π και 

άλλο κτίριο

είναι 10 μέτρα

Η τοποθεσία της αποθήκης πρέπει να είναι τουλάχιστον 

10 μέτρα μακριά από οποιοδήποτε υδατόρευμα, 

πηγάδι, στραγγιστικό κανάλι ή πηγή



Ασφάλεια χρήσης και µέσα προστασίας γεωργικών φαρµάκων



Κρατήστε τους ανθρώπους και τα ζώα μακριά από την 

περιοχή εφαρμογής.

Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε κατά την 

εφαρμογή

Μη χρησιμοποιείτε το στόμα για την απόφραξη των 

ακροφυσίων

Μην εφαρμόζετε φ/π με ισχυρούς ανέμους



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:



I. Φόρμα προστασίας

II. Γάντια νιτριλίου. Τα γάντια είναι σημαντικό να είναι από νιτρίλιο (προσ
οχή διότι τα γάντια κουζίνας δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασί
α)

III. Λαστιχένιες μπότες

IV. Καπέλο

V. Μάσκα

VI. Όλα τα μέσα ατομικής προστασίας εκτός από το καπέλο πρέπει να φέ
ρουν τη σήμανση CE και πρέπει να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών.

VII.Οι βοηθοί των χρηστών των γεωργικών φαρμάκων πρέπει επίσης
να είναι προστατευμένοι με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασί
ας



Όταν κάτι δεν πάει καλά….
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. 



Όταν κάτι δεν πάει καλά….
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.



Όταν κάτι δεν πάει καλά…
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. Για αυτό η ετικέτα πρέπει να είναι 
στα Ελληνικά (Προσοχή στα παρανόμως εισαγόμενα Γεωργικά Φάρμακα)

Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι 210‐77.93.777



Ευχαριστώ για την προσοχή σας.


