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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
«Ενηµέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των ̟ωλητών 
γεωργικών φαρµάκων σχετικά µε ̟εριστατικά οξείας δηλητηρίασης α̟ό 
γεωργικά φάρµακα» 

Η Υ̟ηρεσία µας ενηµερώνει τους ε̟αγγελµατίες χρήστες 

φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων και τα καταστήµατα εµ̟ορίας γεωργικών 

φαρµάκων ότι στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί το υ̟’ αριθ’ 2125/30340/2-3-2018 

(Α∆Α: 6ΒΩΝ4653ΠΓ-ΓΘ1) έγγραφο του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και 

Τροφίµων µε θέµα: «Ενηµέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των 

̟ωλητών γεωργικών φαρµάκων σχετικά µε ̟εριστατικά οξείας δηλητηρίασης 

α̟ό γεωργικά φάρµακα». Το έγγραφο ̟αρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για 

̟εριστατικά οξείας δηλητηρίασης α̟ό γεωργικά φάρµακα για τα έτη 2015, 2016 

και 2017 (Παράρτηµα Ι του ̟αρόντος εγγράφου, µε εξαγόµενα συµ̟εράσµατα). 

Με βάση τα στοιχεία του Παραρτήµατος Ι, συστείνονται στους χρήστες 

γεωργικών φαρµάκων τα ακόλουθα ̟ρολη̟τικά µέτρα :  

• Α̟οφεύγουµε την αγορά και χρήση φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων, εάν 

δεν υ̟άρχει λόγος.  

• Συµβουλευόµαστε ειδικό ε̟ιστήµονα (γεω̟όνο) για την αντιµετώ̟ιση 

̟ροβληµάτων φυτο̟ροστασίας.  

• Προτιµούµε τεχνικές ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας καθώς και την 

εφαρµογή εναλλακτικών ̟ροσεγγίσεων ή τεχνικών ̟ροκειµένου να µειωθεί 

η εξάρτηση α̟ό τη χρήση γεωργικών φαρµάκων.  

• Εφόσον χρειαστεί, α̟ευθυνόµαστε σε υ̟εύθυνο ε̟ιστήµονα – συνταγογράφο 

για να αξιολογήσει την κατάσταση και εφόσον ̟ρέ̟ει να γίνει εφαρµογή 



φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων, να εκδώσει την κατάλληλη για το σκο̟ό 

αυτό συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων.  

• Προµηθευόµαστε µόνον εγκεκριµένα φυτο̟ροστατευτικά ̟ροϊόντα 

(αναγράφουν ε̟ί της συσκευασίας τους αριθµό έγκρισης και το σκο̟ό για 

τον ο̟οίο τα θέλουµε), τα ο̟οία αγοράζουµε µόνον α̟ό ειδικά 

εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα εµ̟ορίας γεωργικών φαρµάκων.  

• Α̟ό τα εγκεκριµένα φυτο̟ροστατευτικά ̟ροϊόντα ε̟ιλέγουµε τα 

χαµηλότερης τοξικολογικής ε̟ισήµανσης για τον άνθρω̟ο και το 

̟εριβάλλον.  

• Προµηθευόµαστε και διατηρούµε καθαρά µέσα ατοµικής ̟ροστασίας 

(µάσκα, αδιάβροχη φόρµα, ειδικά γάντια για φυτοφάρµακα, γυαλιά, µ̟ότες 

κλ̟)  

• Τα γεωργικά φάρµακα διατηρούνται σε ειδικό α̟οθηκευτικό χώρο, ξηρό και 

δροσερό, ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ.  

• Αγοράζουµε την ̟οσότητα ̟ου θα µας χρειαστεί για τον ε̟όµενο ψεκασµό 

και α̟οφεύγουµε να διατηρούµε στην ειδική α̟οθήκη ̟αλιά ή ανοιγµένα 

φυτο̟ροστατευτικά ̟ροϊόντα.  

• ∆ιαβάζουµε την ετικέτα του γεωργικού φαρµάκου ̟ριν α̟ό κάθε χρήση και 

ακολουθούµε ̟ιστά τα οριζόµενα ε̟ί της συσκευασίας.  

• Τηρούµε µε ιδιαίτερη ̟ροσοχή το χρόνο τελευταίας ε̟έµβασης ̟ριν τη 

συγκοµιδή.  

• Ακολουθούµε τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την ορθολογική 

χρήση των γεωργικών φαρµάκων, όσον αφορά τις α̟οστάσεις α̟ό 

ευαίσθητες ̟εριοχές, το τρι̟λό ξέ̟λυµα των κενών συσκευασίας, την 

ενηµέρωση ̟εριοίκων κλ̟  

• Σε κάθε ̟ερί̟τωση κατά την χρήση του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος, 

φοράµε τα α̟αραίτητα µέσα ατοµικής ̟ροστασίας. Μετά τη χρήση του 

φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος, τα µέσα ατοµικής ̟ροστασίας ̟λένονται 

χωριστά α̟ό τα υ̟όλοι̟α ρούχα.  

• Σε ̟ερί̟τωση δηλητηρίασης ζητάµε ΑΜΕΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, 

ε̟ιδεικνύοντας την ετικέτα του γεωργικού φαρµάκου. ∆εν λαµβάνουµε 

αντίδοτο εάν δεν υ̟άρχει κατάλληλη οδηγία ιατρού.  

Περισσότερες ̟ληροφορίες σχετικά µε τις δηλητηριάσεις µ̟ορούν να 

ληφθούν α̟ό την ιστοσελίδα του Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 

http://0317.syzefxis.gov.gr/?page_id=75   

Ε̟ισηµαίνεται ότι στοιχεία ̟ου αφορούν την ∆ηµόσια Υγεία θα ̟ρέ̟ει να 

̟ροσφέρονται α̟ό εµ̟ειρογνώµονες (στην ̟ερί̟τωση των δηλητηριάσεων α̟ό 

γεωργικά φάρµακα είναι το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων) ως γνώση σε ε̟ιστήµονες 



(γεω̟όνους, γιατρούς) ̟ου µ̟ορούν να διαδώσουν αυτή τη γνώση στο κοινό 

στις το̟ικές κοινωνίες.  

Στο ̟λαίσιο της ̟ρόληψης, σύµφωνα µε το άρθρο 20, ̟αράγραφοι 1 και 3 

του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), οι διανοµείς γεωργικών φαρµάκων υ̟οχρεούνται 

να ̟αρέχουν στους ε̟αγγελµατίες χρήστες γεωργικών φαρµάκων κατάλληλες 

̟ληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων, τους κινδύνους 

για την υγεία και το ̟εριβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη 

διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά µε τα εν λόγω ̟ροϊόντα και στους µη 

ε̟αγγελµατίες χρήστες γενικές ̟ληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους για την 

ανθρώ̟ινη υγεία και το ̟εριβάλλον α̟ό τη χρήση γεωργικών φαρµάκων, ιδίως 

σχετικά µε τις ̟ηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρό̟ο α̟οθήκευσης, το 

χειρισµό και την εφαρµογή, καθώς και την ασφαλή τους διάθεση σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία για τα α̟όβλητα, καθώς και σχετικά µε εναλλακτικές 

λύσεις χαµηλού κινδύνου. 

 

 

Βόλος,   13-03-2018 

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 

 

 

ΛΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Στατιστικά στοιχεία για ̟εριστατικά οξείας δηλητηρίασης α̟ό γεωργικά φάρµακα 

(Προέλευση: Κέντρο δηλητηριάσεων) 



 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Κατά µέσο όρο τα έτη 2015-2017 καταγράφηκαν 535,3 ̟εριστατικά οξείας 

δηλητηρίασης κατ’ έτος. Κατά µέσο όρο τα έτη 2012-2014 καταγράφηκαν 436,3 

̟εριστατικά οξείας δηλητηρίασης κατ’ έτος. Η αύξηση των ̟εριστατικών 

δηλητηριάσεων ̟ου κατεγράφησαν αναδεικνύει το ̟ρόβληµα των δηλητηριάσεων 

α̟ό γεωργικά φάρµακα στην Ελλάδα. Τα χαρακτηριστικά του είναι:  

• Τα ̟ερισσότερα ̟εριστατικά αφορούσαν σε άνδρες  

• Κατανοµή σε όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας  

• Στον Ν. Αττικής για το έτος 2017, µόνον το 20,87% του συνόλου, σηµαντικά 

λιγότερα αναλογικά µε την κατανοµή του ̟ληθυσµού αλλά ̟ερισσότερα α̟ό τα 

̟εριστατικά στη Βόρεια Ελλάδα (19,83%).  

• Οι ̟ερισσότερες δηλητηριάσεις µε ̟υρεθρίνες και glyphosate και όχι 

οργανοφωσφορικά και άλλα ̟ιο τοξικά φάρµακα (τάση να χρησιµο̟οιούνται 

λιγότερο τοξικά για τον άνθρω̟ο φάρµακα στη γεωργία).  

• Οι α̟ό̟ειρες αυτοκτονίας α̟οτέλεσαν σηµαντικό ̟οσοστό (12% το 2017), 

µειωµένο όµως σε σχέση µε τα έτη 2012-2014.  

• Κατά τα έτη 2015-2017 11 κατέληξαν, οι 2 α̟ό αυτούς είχαν λάβει paraquat, ̟αρά 

την α̟όσυρσή του α̟ό την αγορά.  

• Κατά το 2016 καταγράφηκαν 18 ̟εριστατικά µε οργανοχλωριωµένα γεωργικά 

φάρµακα, ̟αρά την α̟όσυρσή τους α̟ό την αγορά.  

• ∆ια̟ιστώνεται µεγάλος αριθµός ε̟αγγελµατικής έκθεσης ̟ου συνε̟άγεται τα 

̟ληµµελή µέτρα ασφάλειας και την ελλι̟ή εκ̟αίδευση των αγροτών.  

• Τα ευρήµατα της µελέτης δείχνουν ότι η οξεία δηλητηρίαση α̟ό φυτοφάρµακα στη 

γεωργική βιοµηχανία εξακολουθεί να α̟οτελεί σηµαντικό ̟ρόβληµα.  

• Ενισχύεται η ανάγκη για ̟ροσ̟άθεια για την καλύτερη ̟ροστασία και εκ̟αίδευση 

των αγροτών στην έκθεση α̟ό φυτοφάρµακα (εναρµόνιση µε Ευρω̟αϊκή 

νοµοθεσία).  

• Ε̟έκταση της µελέτης για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα για την εξαγωγή 

καλύτερων α̟οτελεσµάτων και σύνταξη ̟ροτάσεων µε εθνικό χαρακτήρα.  

• Α̟αιτούνται ̟εραιτέρω µελέτες ̟ου να αφορούν: χρήση α̟αγορευµένων 

φυτοφαρµάκων, στροφή ̟ρος χρήση λιγότερο τοξικών φυτοφαρµάκων, την 

τοξικότητα α̟ό τη χρόνια έκθεση στα φυτοφάρµακα, τη συσχέτιση των α̟ο̟ειρών 

αυτοκτονίας µε την οικονοµική κρίση στη χώρα, το ̟αιδικό ατύχηµα, κ.α. 


