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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
στο 

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Η Ελληνική Λιβαδοπονία μπροστά σε νέες προκλήσεις 

Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης - Αειφορία και Βιοοικονομία – Υπηρεσίες 
Οικοσυστημάτων 

 
Το 9ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 9-12 
Οκτωβρίου 2018 στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
 
Συνοπτικά, οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής: 
Α. Θεσσαλία και κτηνοτροφική παραγωγή  

 

Β. Οικολογία λιβαδιών και λειμώνων (λιβαδικά και λειμώνια φυτά, βιοποικιλότητα, 

επιδράσεις της βόσκησης, παραγωγικότητα και κλιματική αλλαγή, προστασία, οικολογία 

τοπίου) 

  

Γ. Διαχείριση και βελτίωση λιβαδιών και λειμώνων (συστήματα βόσκησης, συστήματα 

παραγωγής, αλληλεπιδράσεις φυτών ζώων, λιπάνσεις, σπορές, γενετική βελτίωση 

λιβαδικών φυτών, βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή) 

  

Δ. Πολλαπλές χρήσεις και υπηρεσίες λιβαδικών οικοσυστημάτων(οικοσυστημικές 

υπηρεσίες, αγροδασοπονία, σχέσεις λιβαδιών και άγριας πανίδας, βιολογία και διαχείριση, 

ορνιθοπανίδα, εντομοπανίδα, θηραματική πανίδα) 

 

Ε. Στρογγυλή τράπεζα: Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης: Σύνταξη και εφαρμογή 

(Προκήρυξη διαχειριστικών μελετών, αμοιβολόγιο, Επιστημονικά ζητήματα που προκύπτουν 
από τη σύνταξη και την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων, Διανομή και εξασφάλιση 
επιλέξιμων βοσκοτόπων) 

 

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου 

 
Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο είναι 30€ (10 € για όλους τους φοιτητές) και 
περιλαμβάνει τα πρακτικά, το μπουφέ της έναρξης 1ης μέρας, τα δύο γεύματα και τους 
καφέδες των διαλειμμάτων, καθώς και το επίσημο δείπνο. Η συμμετοχή στην εκδρομή 
στις 12 Οκτωβρίου κοστίζει 10 €. Το κόστος συμμετοχής των συνοδών είναι 15 €. 
Ακολουθεί κατάλογος των ξενοδοχείων που προτείνονται με τις ειδικές τιμές που θα 
ισχύουν για το Συνέδριο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elet.gr/pages/wp-content/uploads/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-9%CE%BF%CF%85-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%9B%CE%95.pdf
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9o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λάρισα 9-12/10/2018 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ/ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 1 

 
Α/Α Ξενοδοχείο Κατηγορία * Τιμές Προσφοράς1 Διεύθυνση Επικοινωνία Παρατηρήσεις 

1 
GRAND HOTEL 

LARISSA 
3 

 € Μονόκλινη χρήση  40 
 € Δίκλινη χρήση 45 
Πρόσθετα 1,5 € για κάθε δ/ν 

Παπακυριαζή 16 
 

2410257711 
http://grandhotel.focusgr
eece.gr 
 

Χωρίς χώρο στάθμευσης 

2 Larissa Imperial 5 

€ Μονόκλινη χρήση  85 
€ Δίκλινη χρήση 95 
Πρόσθετα 4 € για κάθε δ/ν 

Φαρσάλων 182 www.grecotel.com 
2410 687600 

Δωρεάν χώρος στάθμευσης 

3 
Asteras Hotel 

Larissa 
 

3 

€ Μονόκλινη χρήση  40 
€ Δίκλινη χρήση 50 
Πρόσθετα 1,5 € για κάθε δ/ν 

Κούμα και Ασκληπιού 
22 

https://www.facebook.co
m/Asteras.hotel.Larissa 

Δωρεάν χώρος στάθμευσης 

4 
Divani Larissa 

Hotel 
 

5 

€ Μονόκλινη χρήση  75 
€ Δίκλινη χρήση 90 
Πρόσθετα 4 € για κάθε δ/ν 

Παπαναστασίου 19 www.divanis.com 
nfo@divanilarissa.gr 
2410 252791-5 
 

Συνεργάζεται με ιδιωτικούς 
χώρους στάθμευσης σε 
απόσταση μικρότερη των 100 
μέτρων από το ξενοδοχείο με 
επιπλέον κόστος 10 ευρώ την 
ημέρα. 

5 Hotel Metropol 3 

€ Μονόκλινη χρήση  35 
€ Δίκλινη χρήση 44 
Πρόσθετα 1,5 € για κάθε δ/ν 

Ρούσβελτ 14 www.hotelmetropol.gr 
2410537161-5 

Δωρεάν χώρος στάθμευσης 

                                                 
1 Οι θέσεις των ξενοδοχείων στον χάρτη που ακολουθεί 

http://grandhotel.focusgreece.gr/
http://grandhotel.focusgreece.gr/
http://www.classicalhotels.com/
http://www.divanis.com/
mailto:info@divanilarissa.gr
http://www.hotelmetropol.gr/
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Α/Α Ξενοδοχείο Κατηγορία * Τιμές Προσφοράς1 Διεύθυνση Επικοινωνία Παρατηρήσεις 

6 
Hotel Park 

Larisa 
 

4 

€ Μονόκλινη χρήση  53 
€ Δίκλινη χρήση 62 
Πρόσθετα 3 € για κάθε δ/ν 

31ης Αυγούστου 1 
 

www.parkhotellarisa.gr 
2410257072 

Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης 
στην περιοχή γύρω από το 
ξενοδοχείο, απαιτείται κράτηση 
και κοστίζει EUR 4 ανά ημέρα. 

7 Διόνυσος 3 
€ Μονόκλινη χρήση  50 
€ Δίκλινη χρήση 60 

Λάμπρου Κατσώνη 24 
 

https://dionissoshotel.gr/ 
2410230101 
 

Δωρεάν χώρος στάθμευσης 

 
1 Οι τιμές περιλαμβάνουν πρωινό, δωρεάν Wi-Fi & internet σε όλους τους χώρους των ξενοδοχείων και στα υπνοδωμάτια καθώς επίσης και όλους τους 
νόμιμους φόρους.  
Η οργανωτική επιτροπή της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας (Ε.Λ.Ε.) παρακαλεί θερμά τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να διαμείνουν σε κάποιο 
από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία να επικοινωνήσουν με αυτά, ώστε να πληροφορηθούν τις παροχές που περιλαμβάνονται στις τιμές προσφοράς του 
παραπάνω πίνακα.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parkhotellarisa.gr/
https://dionissoshotel.gr/
tel:2410230101
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