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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Θέμα: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS + - 
Τέταρτη ροή κινητικότητας – Μπράγκα  13-20 Οκτωβρίου 2018» 

 

Κατά την περίοδο 13 – 20 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ο τέταρτος κύκλος κατάρτισης 

Γεωπόνων – Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος ERASMUS+. 

Η τέταρτη ροή κινητικότητας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου κινητικότητας που 

υπέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορά στην επιμόρφωση γεωπόνων του τμήματος Ποιοτικού 

και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας 

σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους, το οποίο εγκρίθηκε από το ΙΚΥ, στην 

Μπράγκα της Πορτογαλίας με τη συμμετοχή του Διευθυντή της ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας Παναγιώτη 

Καλφούντζο και τη  γεωπόνο Καλλιόπη Τριανταφύλλου. 

Κατά την παραμονή τους στην Μπράγκα, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, 

επισκέφτηκαν δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρίες, όπου ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με  

την ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων, τις καλές πρακτικές στην  φυτοπροστασία, την συμβουλευτική 

αγροτών την αμπελοκαλλιέργεια, τις πρακτικές οινοποίησης και παραγωγής υψηλής ποιότητας 

κρασιού, καθώς και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. 

Επισκέφτηκαν τη Συνομοσπονδία Αγροτών της Πορτογαλίας CAP ( Confederacao dos 

Agricultores de Portugal) στο περιφερειακό τους γραφείο στο Barcelos , όπου ενημερώθηκαν από 

 



την υπεύθυνη γεωπόνο Luisa Almeida R. Luces για τις δραστηριότητες του φορέα και κυρίως για τις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν στους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής. 

Παρουσιάστηκε επίσης η διαδικασία καταγραφής της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά 

παραγωγό και κατά τεμάχιο εκμετάλλευσης. 

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε ορισμένες θερμοκηπιακές μονάδες στην ευρύτερη 

περιοχή του Barcelos. Στην βόρεια Πορτογαλία οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες αποτελούν σημαντικό 

τμήμα του πρωτογενούς τομέα. Αρχικά επισκέφτηκαν τη PROFLOR, θερμοκηπιακή μονάδα ( μεσαίου 

μεγέθους για τα δεδομένα της Πορτογαλίας) σύγχρονων προδιαγραφών, που βρίσκεται στην 

Carvalhos, και ασχολείται αποκλειστικά με την υδροπονική καλλιέργεια τριαντάφυλλων σε 

εγκαταστάσεις 10 στρ. Παρουσιάστηκε ο εξοπλισμός της εταιρείας και δόθηκε έμφαση στην 

προτεραιότητα που δίνει η επιχείρηση στην χρήση ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον για την 

κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της (φωτοβολταϊκά και βιομάζα). Επίσης επισκέφτηκαν την 

εταιρεία Getflowers στην Apulia, που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια διάφορων καλλωπιστικών 

φυτών, όπως τουλίπες, κρίνα, λίλιουμ κ.ά. Και σε αυτή την περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι και η χρήση 

μορφών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχείρησης.  Τέλος, 

ολοκληρώθηκε η ενημέρωση σε θέματα που αφορούσαν τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες με την 

επίσκεψη στην Rose Nature μια οικογενειακή επιχείρηση έκτασης περίπου 40 στρ. που επίσης 

ασχολείται δυναμικά με την θερμοκηπιακή καλλιέργεια ανθέων και λαχανικών. 

 Στο Barcelos στο Campus του Intercultural Association Mobility Friends πραγματοποιήθηκε 

ένα πολύ ενδιαφέρον workshop με θέμα τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο στην Πορτογαλία. 

Παρουσιάστηκε η διαδικασία έγκρισης και χρήσης- εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Τονίστηκε ότι είναι  υποχρεωτική η εκπαίδευση των γεωργών για την χρήση φυτοπροστατευτικών 

προίόντων, η οποία ανέρχεται στις 70 ώρες για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού 

χρήστη φυτοπροστατευτικών προίόντων. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού, εκδίδεται μια κάρτα 

με την οποία μόνο τότε θεωρείται ότι έχει επάρκεια γνώσης για την ορθή χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τέλος, αναφέρθηκε ο τρόπος διαχείρισης των κενών συσκευασίας 

στην  Πορτογαλία, και επίσης επισημάνθηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει σε επίπεδο Π.Ε. Λάρισας 

από τους δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας γενικότερα σε σχέση με την ευαισθητοποίηση του 

κοινού και των χρηστών όσον αφορά στην διαχείριση αυτών. 

Σημαντική ήταν και η επίσκεψη στην Quinta Do Tamariz, μια φάρμα 400 στρεμμάτων με  

οινοποιείο τέταρτης γενιάς που παράγει τα περίφημα κρασιά Vine Verde (δηλαδή «πράσινο» κρασί) 

το οποίο αποτελεί ένα κρασί «φρέσκο» καθώς εμφιαλώνεται σε μόλις 2-3 μήνες από τον τρύγο. Από 

τα 140 στρέμματα του αμπελώνα της επιχείρησης παράγονται περί τα 100.000 - 120.000 μπουκάλια 

κρασί το χρόνο , που εξάγονται σε 140 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η υπεύθυνη της επιχείρησης τόνισε 



ότι στόχος τους είναι η Ποιότητα και όχι η ποσότητα, παντρεύοντας την παράδοση με τις σύγχρονες 

τεχνολογίες της οινοποίησης. 

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις που είχαν ως βασικό αντικείμενο την 

ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Επισκέφθηκαν το χωριό Ponte de Lima το αρχαιότερο και πιο πράσινο χωριό της 

Πορτογαλίας. Στο Πάρκο Arnado, που αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό «μνημείο» του χωριού, με 

τέσσερις κήπους εκτός από το βοτανικό, μπορεί κανείς να συναντήσει την ιστορία της τέχνης της 

κηπουρικής. 

Τέλος, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση διαφόρων τοπικών κρασιών και 

έγινε «μάθημα» γευσιγνωσίας από ειδικούς του κρασιού. 

Κατά την παραμονή τους στην Πορτογαλία βελτιώθηκε η γλωσσική τους ικανότητα στην 

Αγγλική γλώσσα. Δημιουργήθηκαν επαφές και δίοδοι συνεργασίας με Πορτογάλους συναδέλφους 

και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σε αγροτικά θέματα. Σε όλους τους παραπάνω φορείς 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα ιδιαίτερα αγροτουριστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και δόθηκε σχετικό πληροφοριακό υλικό που έχει εκδώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

συμβάλλοντας στην ανάδειξη της περιοχής και των προϊόντων της. 

 

          Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
           Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

         & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
 
 
 

        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ 
 
 
 

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος Δελτίου Τύπου δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


