
Νέος κύκλος  εκπαιδευτικών σεµιναρίων για Απεντοµώσεις Μυοκτονίες Απολυµάνσεις σε Κατοικηµένους Χώρους 
 

 Η µεγάλη συµµετοχή συνέβαλε στην επιτυχία του νέου κύκλου  σεµιναρίων σε 
«Θεωρητικές και Πρακτικές Εφαρµογές στις Απεντοµώσεις Μυοκτονίες Απολυµάνσεις σε 
Κατοικηµένους Χώρους», που ξεκίνησε ο  Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας – 
Θράκης και πραγµατοποιήθηκε 9-10-11 ∆εκεµβρίου 2011   στη Θεσσαλονίκη, στους 
χώρους της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. 
 
«Εφαρµογές στο ασ τικό και το περιαστικό περιβάλλον – Σηµασία για τη ∆ηµόσια 
Υγεία»  
 
Εκτός των άλλων επισηµάνθηκε δε ότι, για τις αλλεργίες και το άσθµα αιτίες δεν είναι µόνο 
τα ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites) µε τα περιττώµατα τους , η γύρη, το 
τρίχωµα της γάτας, αλλά και οι κατσαρίδες, οι κοριοί, το τρίχωµα του ποντικού.  κλπ. 
 
Περιπτώσεις που πρέπει να αντιµετωπίζονται µόνο 

από επιστήµονες που έχουν άδεια και όχι από τον κάθε ένα “εκπαιδευµένο” των 
εταιριών που πουλούν µηχανήµατα, σκευάσµατα η παρέχουν υπηρεσίες.   
 
Έγινε αναλυτική ενηµέρωση για τις µεθόδους αντιµετώπισης, µε έµφαση στην 
αποτελεσµατικότητα της σωστής π ροεργασίας ώστε να χρησιµοποιούνται λιγότερα 
χηµικά. Με ειδική αναφορά για τα ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites) ώστε να 
αποφεύγονται χηµικά σκευάσµατα απώθησης η εξουδετέρωσης όταν δεν χρειάζεται, 
γιατί γίνονται ποιο ανθεκτικά και “επικίνδυνα επιθετικά” µε αποτέλεσµα όταν υπάρξει 
ανάγκη επέµβασης, να επεµβαίνουµε µε πολύ δραστικά χηµικά.  
 
∆είτε… Ενηµερωτικό Υλικό προεργασίας για Επιµορφωτικά  Σεµινάρια – Απεντοµώσεων – 
Μυοκτονιών – Απολυµάνσεων.
 
Επισηµάνθηκε ότι οι τελικοί καταναλωτές στις µέρες µας έχουν γίνει ιδιαίτερα απαιτητικοί, 
καθώς οι τοµείς των Υγειονοµικών Εφαρµογών,  δεν είναι µόνο  “σηµεία παροχής υπηρεσιών”, αλλά και παροχής συµβουλών 
αναβάθµισης της ποιότητας του τρόπου ζωής, για ένα καλύτερο και υγιέστερο εσωτερικό περιβάλλον. 
 
∆όθηκε µεγάλη έµφαση για την ανάγκη µέριµνας για Επιστηµονική 
διάγνωση των προβληµάτων που ανακύπτουν,  ώστε να καθιστούν 
Απαραίτητη την επαγγελµατική συνεργασία µε έναν Επιστήµονα 
∆ιαγνώστη – Σύµβουλο, ώστε να µπορεί να ακούσει τα  προβλήµατά 
των τελικών καταναλωτών και συµβουλεύοντας τους, µέσα από τον 
επαγγελµατισµό και την σιγουριά της ανθρώπινης επαφής, να τους 
προτείνει επιστηµονικές λύσεις. 
 
Οι συµµετέχοντες είχαν την δυνατότητα να ενηµερωθούν αναλυτικά για 
την Κινητήρια ∆ύναµη του Επιστήµονα ∆ιαγνώστη – Συµβούλου 
(Cleaning Advisor), η οποία µέσα από τον θεσµό της χορηγίας 
(Sponsoring) , συµβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, αλλά και στο να δηµιουργηθούν επιπλέον Νέες θέσεις 
συνεργασίας.  
 
Έντονο ενδιαφέρον για νέες συνεργασίες εκδηλώθηκε και κατά την διάρκεια των σεµιναρίων από τους συµµετέχοντες. 
 
∆είτε Περισσότερα…. Καινοτόµες Επιχειρηµατικές  ∆ραστηριότητες-.pdf
 
  ●  Για την επιστηµονική σας  ενηµέρωση επικοινωνήστε µε τα τηλέφωνα  2108675640    
  ● Για πληροφορίες µπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2104829839 , 6932245887    
      
   Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=3538
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