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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
13-17 Οκτωβρίου 2014  

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ 

 

Διαμονή   

Το 17ο  Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό  Συνέδριο,  όπως  έχει  ήδη  ανακοινωθεί,  θα  διεξαχθεί 

στo  Βόλο  από  13  έως  17 Οκτωβρίου  του  2014  στο  συνεδριακό  χώρο  του  ξενοδοχείου 

“DOMOTEL XENIA VOLOS”. Η διαμονή των συνέδρων μπορεί να γίνει σε ξενοδοχείο της 
επιλογής των. Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε τιμές για τα παρακάτω ξενοδοχεία Η 
κράτηση των δωματίων θα γίνει απευθείας με το ξενοδοχείο: 

Α)  Στο μεγαλύτερο από τα deluxe class ξενοδοχεία του Βόλου, το DOMOTEL XENIA 
VOLOS, στο οποίο θα γίνει και το συνέδριο. Οι τιμές των δωματίων, όπως ήδη σας έχουμε 
ενημερώσει, είναι 70 € ανά ημέρα (90 € με θέα στη θάλασσα), για τα μονόκλινα και 80 € ανά 
ημέρα (90€ με θέα στη θάλασσα) για τα δίκλινα δωμάτια, με πρωινό. (DOMOTEL XENIA 
VOLOS, Τηλ. 24210 92700, Φαξ 24210 92800, email: resaxenia@domotel.gr). Το 
ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν χώρο στάθμευσης. 

Β) Στο ξενοδοχείο PARK οι τιμές για τους συνέδρους είναι 50 € ευρώ για το μονόκλινο και 
70 € για το δίκλινο, με πρωινό. Τηλ.2421036511-15, Φαξ 2421028645,  www.amhotels.gr,  
amparkv@otenet.gr. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών από το χώρο 
διεξαγωγής του συνεδρίου. Δυστυχώς, το ξενοδοχείο αυτό έχει μικρή διαθεσιμότητα 
δωματίων για τις μέρες του συνεδρίου. 



Γ) Στο ξενοδοχείο ΚΥΨΕΛΗ οι τιμές για τους συνέδρους είναι 50 € για το μονόκλινο, 60 € 
για το δίκλινο και 75 € για το τρίκλινο, με πρωινό. Τηλ. 2421024420, Φαξ 2421026020, 
www.hotelkipseli.gr.  Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραλία της πόλης και σε απόσταση 10 
λεπτών από το χώρο του ξενοδοχείου.  

 

 

Επισιτισμός  

Μετά από συνεννόηση η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε την παροχή γεύματος στο 
εστιατόριο του ξενοδοχείου DOMOTEL XENIA BOΛOY, σε όσους συνέδρους το 
επιθυμούν, στην τιμή των 15 € ανά γεύμα. Το κόστος του γεύματος θα βαρύνει τους 
συνέδρους. Το γεύμα θα παρέχεται κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος σε 
buffet που θα  περιλαμβάνει ποικιλία από σαλάτες, ζεστά πιάτα και γλυκά/φρούτα. 
Παρακαλούνται οι σύνεδροι που προτιμούν αυτή την επιλογή να δηλώσουν το 
συντομότερο δυνατό στο Γραμματέα του συνεδρίου τις ημέρες που επιθυμούν να πάρουν 
το γεύμα τους στο ξενοδοχείο (Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη). 

Οι σύνεδροι έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να επιλέξουν για το γεύμα τους δυο εστιατόρια 
πλησίον του συνεδριακού χώρου: α) Εστιατόριο ΣΑΡΡΗ, μόλις 30 μέτρα αριστερά 
βγαίνοντας από το ξενοδοχείο και β) Εστιατόριο ΠΑΡΑΛΙΟ, δεξιά βγαίνοντας, στην 
αμμουδιά του Αναύρου, 10 λεπτά με τα πόδια. 

Φυσικά, στην παραλία του Βόλου οι σύνεδροι έχουν πληθώρα επιλογής σε εστιατόρια, ουζερί 
και πιτσαρίες αλλά η απόσταση από το συνεδριακό χώρο είναι μεγάλη σε σύγκριση με το 
διαθέσιμο χρόνο για το μεσημεριανό διάλειμμα. 

 

Κοινωνικές εκδηλώσεις 

Στο πλαίσιο του 17ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου θα διοργανωθεί εκδήλωση 
υποδοχής των συνέδρων την παραμονή έναρξης του συνεδρίου, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 
και ώρα 20:00, στο ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA BΟΛΟΥ. 

Η δεξίωση προς τιμή των συνέδρων θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2014 στο χώρο του 
ξενοδοχείου και ώρα 21:30. Η βραδιά θα επενδυθεί μουσικά από τοπική παραδοσιακή 
ορχήστρα που θα παίξει τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Το τοπικό χορευτικό συγκρότημα 
του συλλόγου Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε. με παραδοσιακές ενδυμασίες θα ξεκινήσει την εκδήλωση με 
χορούς από τη Θεσσαλία και άλλα μέρη της χώρας μας.. 



Επίσης, σας υπενθυμίζουμε, ότι για την εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
17 Οκτωβρίου στο Πήλιο, απαιτείται δήλωση συμμετοχής έως τις 6 Οκτωβρίου στο 
Γενικό Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
evellios@agr.uth.gr ή εναλλακτικά με τηλεομοιότυπο (fax) 302421093272 (υπόψη κου 
Βέλλιου). 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 17ου Συνεδρίου και το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΦΕ με 
ιδιαίτερη χαρά αναμένουν να σας υποδεχθούν στο Βόλο. 
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