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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΘΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Κ. Σιώμος

Αντιπρόεδρος: Κ. Χριστιανόπουλος

Γ. Γραμματέας: Β. Νταφούλης

Ταμίας: Δ. Νταφούλης

Μέλη:  Π. Αβαγιαννού, Θ. Κανδρή, Α. Στέφος

Σ. Στεριόπουλος, Β. Φισούν, Γ. Φλώρος

Επιστημονική Γραμματεία
Υπεύθυνος: Γ. Φλώρος

e-mail: information@hasiad.gr

Οργανωτική Γραμματεία
ALPHA OMEGA INTERNATIONAL TRAVEL 

SERVICE & CONGRESS

Κομνηνών 7, Πανόραμα 

Τ.Κ 552 36  Θεσσαλονίκη

Τηλ:  2310 332030, 332055

Fax: 2310 332054

e-mail: info@alphaomegatravel.gr

stathis@alphaomegatravel.gr

Αγαπητοί  Επιστήμονες της μελέτης της διάδρασης των 
νέων Τεχνολογιών με τον άνθρωπο, με μεγάλη μας χαρά 
σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 2ο Πανελλήνιο 

Διεπιστημονικό Συνέδριο, της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της 
Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, που θα πραγματοποιηθεί 
στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη, 1-3 Απριλίου 
του 2011.

Βρισκόμαστε στην αρχή της ψηφιακής εποχής και οφείλουμε 
να αντιληφθούμε όλοι, ότι οι νέες Τεχνολογίες  εισήλθαν 
ορμητικά στην ζωή του Ανθρώπου, επηρεάζοντας αλλά και 
διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση, την 
επικοινωνία, την επιστήμη, την κοινωνική δικτύωση και την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Σκοπός μας και σε αυτό το συνέδριο είναι να παρουσιαστούν 
οι έρευνες ειδικών επιστημόνων σε μία προσπάθεια να 
καταγραφούν και στην Ελλάδα τα οφέλη αλλά και οι πιθανοί 
κίνδυνοι από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, με απώτερο 
στόχο την ολοκληρωμένη γνώση των επιδράσεων των νέων 
τεχνολογιών στον άνθρωπο, για τη περαιτέρω θωράκιση και 
ενδυνάμωση του ψηφιακού Πολίτη. 

Ως διοργανωτές και οικοδεσπότες θα προσπαθήσουμε, ώστε η 
συμμετοχή σας να είναι επιστημονικά γόνιμη και η παραμονή 
σας στη πόλη της Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα ευχάριστη.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δρ. Σιώμος Κωνσταντίνος

Μήνυμα του Προέδρου του Συνεδρίου  

Γραφιστική επιμέλεια: 
Αλεξια Λουγιάκη, alexiaworks@gmail.com



Σ η μ α ν τ ι κ έ ς  Η μ ε ρ ο μ η ν ί ε ς
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων
για στρογγυλές τράπεζες: 14 ΙανουαρΙου 2011

Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων στρογγυλών τραπεζών, 
προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων: 31 ΙανουαρΙου 2011

Απαντήσεις επί των περιλήψεων 

από την επιτροπή αξιολόγησης:  7 ΦεβρουαρΙου 2011 

Ημερομηνία λήξης προεγγραφών: 14 ΦεβρουαρΙου 2010

Οδηγίες προς συγγραφείς 
Όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο προσκαλούνται να υποβάλλουν περιλήψεις 
και να επιλέξουν μία τουλάχιστον από τις θεματικές του Συνεδρίου. Παρακαλούνται 
οι συγγραφείς να αναφέρουν τη προτίμηση τους ως προς τον τρόπο παρουσίασης 
(προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση). Η επιστημονική επιτροπή διατηρεί το 
δικαίωμα να προτείνει συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης της εργασίας αναλόγως 
του επιστημονικού της ενδιαφέροντος και το πώς η παρουσίαση μπορεί να ενταχθεί 
αρτιότερα στο πρόγραμμα του Συνεδρίου. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι μεταξύ 
250-300 λέξεων και θα πρέπει να ακολουθείται η εξής σειρά στη δομή του κειμένου.

   Τίτλος παρουσίασης (έως είκοσι λέξεις 
σε κεφαλαία)

   Ονόματα συγγραφέων (ολογράφως 
με όνομα πατρός π.χ Ιωάννης Δ. 
Παπαδόπουλος) με υπογραμμισμένο 
το όνομα του συγγραφέα που θα 
παρουσιάσει την εργασία εφόσον 
αυτός δεν είναι ο πρώτος συγγραφέας. 

   Επιστημονικός φορέας υπό την αιγίδα 
του οποίου πραγματοποιήθηκε η 
έρευνα. 

   Στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα 
που υποβάλλει την έρευνα με 
απαραίτητη την διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

   Κείμενο [Εισαγωγή – Σκοπός 

και Μέθοδος-Αποτελέσματα- 

Συμπεράσματα]. Η γραμματοσειρά θα 

είναι arial 10 στιγμές με 1,5 διάστιχο.

   Συμπεριλαμβάνονται έως δύο λέξεις-

κλειδιά και τρεις βιβλιογραφικές 

αναφορές οι οποίες και δεν 

προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό 

λέξεων. Οι αναφορές θα ακολουθούν 

τη διεθνή σημειογραφία της 

συμβάσεως Vancouver.

Αφότου έχετε υποβάλλει τη περίληψη σας θα λάβετε επιβεβαίωση με e-mail 
στη διεύθυνση του συγγραφέα υπεύθυνου για την αλληλογραφία. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί η περίληψη στα πρακτικά του Συνεδρίου είναι 
η εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων πριν από την 14 Φεβρουαρίου 
2011.

Επιστημονικό Πρόγραμμα
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Δορυφορικά ΣυμποΣιά

ΣτρογγυλέΣ τράπέζέΣ

έκπάιΔέυτικά Σέμινάριά

προφορικέΣ κάι άνάρτημένέΣ άνάκοινώΣέιΣ

Βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

 Εκπαίδευση και Διαδίκτυο

 Οικονομία και Διαδίκτυο

 Η επικοινωνία στο Διαδίκτυο

 Διαδικτυακές κοινότητες 

 Εικονική Πραγματικότητα

 Επαυξημένη Πραγματικότητα 

 Διαδικτυακά παιχνίδια

 Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια 

 Σεξουαλική συμπεριφορά και  Διαδίκτυο

 Παρενόχληση-εκφοβισμός στο Διαδίκτυο

 Κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και Διαδίκτυο

 Διαταραχές πρόσληψης τροφής και Διαδίκτυο

 Αυτοκτονίες και Διαδίκτυο

 Εθισμός στο Διαδίκτυο

 Ηθική και Διαδίκτυο

 Ασφάλεια και διαδίκτυο

 Ποινικό δίκαιο και Διαδίκτυο

 Ηλεκτρονικό Έγκλημα

 Δράσεις προαγωγής υγείας και πρόληψης νόσου στο Διαδίκτυο

 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην Ιατρική - Τηλεψυχιατρική



Βράβευση ελεύθερων παρουσιάσεων/αναρτημένων ανακοινώσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο ανακοινώνει 
τη βράβευση της καλύτερης προφορικής και της καλύτερης αναρτημένης 
ανακοίνωσης που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου e-LIFE 
2011. Όλες οι ελεύθερες προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις θεωρούνται 
υποψήφιες για το βραβείο, εκτός και εάν οι πρώτοι συγγραφείς είναι μέλη της 
οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής.
Οι ελεύθερες προφορικές ανακοινώσεις (εκτός θεματικών τραπεζών) θα κριθούν 
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τους στο Συνέδριο. Κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου θα ανακοινωθούν χρονικά διαστήματα όπου οι συγγραφείς των 
αναρτημένων ανακοινώσεων θα παρουσιάσουν στην υπεύθυνη επιτροπή κρίσης 
την εργασία τους όπως αυτή έχει αναρτηθεί στο Συνέδριο. 

   Στην εγγραφή των συνέδρων συμπεριλαμβάνονται, η δεξίωση της τελετής 
έναρξης, τα διαλείμματα καφέ, δύο ελαφρά γεύματα το υλικό του συνεδρίου 
και το πιστοποιητικό συμμετοχής.

   Στην εγγραφή των φοιτητών  περιλαμβάνονται τα διαλείμματα καφέ, το υλικό 
του συνεδρίου και το πιστοποιητικό συμμετοχής. 

   Για τους φοιτητές η πρόσκληση στη δεξίωση της τελετής έναρξης της 
Παρασκευής  θα έχει επιβάρυνση 30f το άτομο.

   Τα 6 δίωρα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του 
συνεδρίου θα  έχουν κόστος 20f ανά συμμετέχοντα, όπου θα δοθεί 
πιστοποιητικό συμμετοχής και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά τα  40 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του στο δελτίο 

συμμετοχής το οποίο βρίσκεται στη επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου
www.e-life2011.gr και μετά μετά αποστέλλεται στο e-mail: information@hasiad.gr.

Το δικαίωμα εγγραφής καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στα εφαρμοσμένα 
εργαστήρια όπως και στη κοινωνική εκδήλωση θα πρέπει να καταβληθούν στον 

λογαριασμό: ALPHA BANK  | Αριθμός λογαριασμού: 709-002101-146353
IBAN GR 52 0140 7090 7090 0210 1146 353

Kοινοί Δικαιούχοι: έυστάθιος μαυρόπουλος-ιφιγένεια παρασκευοπούλου

Η απόδειξη της κατάθεσης, αποστέλλεται με Fax στο τηλέφωνο: 
2310 332054 ή με e-mail στο info@alphaomegatravel.gr.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΜΕ-
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ε.Ε.Μ.Δ.Ε.Δ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΘΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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