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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα
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Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών
Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα
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Επιτροπές
Πρόεδρος Συνεδρίου: Μπεχράκης Παναγιώτης

Οργανωτική Επιστροπή
Προεδρείο: Αναγνωστοπούλου Ουρανία, Ξυλόκοτα Αναστασία
Μέλη:

• Αλεξάκη Βασιλική
• Αθανασίου - Κανελλοπούλου Άννα
• Αρκουμανέας Παναγιώτης
• Γεωργαλά Nικολέττα
• Γκαρέτσου Ελένη
• Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος
• Κουλούρης Νικόλαος
• Κουρέα - Κρεμαστινού Τζένη
• Κυριόπουλος Ιωάννης

• Κύρλεση Αθηνά
• Κωστούρος Ιωάννης
• Λυμπέρη Αντιγόνη
• Μήνου Χρυσούλα
• Μπαραμπούτη Χρυσούλα
• Μπεσμπέας Σταύρος
• Ξενίας Παντελής
• Πάβη Ελπίδα
• Παπουτσάκης Γιάννης

• Πατάκα Παρασκευή
• Σύρρος Κωνσταντίνος
• Τζιβολιά Ευαγγελία
• Τσανάκας Παναγιώτης
• Τούντας Ιωάννης
• Τουμπής Μιχαήλ
• Τσούτσος Βασίλειος
• Φουσεκη Έφη
• Χούλης Νικόλαος

Επιστημονική Επιτροπή
Προεδρείο: Γκράτζιου Χριστίνα, Βαρδαβάς Κωνσταντίνος
Μέλη:

• Αθανασάκης Κωνσταντίνος
• Βαρβαρήγος Βασίλειος
• Βασιλείου Κωνσταντίνος
• Βοζίκης Αθανάσιος
• Ευαγγελοπούλου Βάσω
• Θηραίος Ελευθέριος
• Κατσαούνου Παρασκευή

• Κούκια Ευμορφία
• Λέκκα Μαρουλιώ
• Λιοζίδου Αθανασία
• Λιονής Χρήστος
• Λουκοπούλου Ανδριανή
• Μπαρμπούνη Αναστασία
• Σταθόπουλος Θεόδωρος

• Συρίγος Κωνσταντίνος
• Τζώρτζη Άννα
• Φιλιππίδης Φίλιππος
• Φραγκουλάκης Δημήτρης
• Grogna Francis
• Radu Cornel

Θεματολογία
•	Συμπεριφορά καπνιστών προς μη
καπνιστές

• Κάπνισμα: Μηχανισμοί εξάρτησης

• Διαδίκτυο και κάπνισμα

•	Εθνικό δίκτυο εθελοντών για την
μείωση του καπνίσματος

•	Παθητικό κάπνισμα και ανθρώπινα
δικαιώματα

• Οικονομικές Επιπτώσεις

• Ηλεκτρονικό τσιγάρο

•	Η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για το
κάπνισμα

•	Παράνομη διακίνηση καπνικών
προϊόντων

• Παρέμβαση στα σχολεία

• Διαφήμιση προϊόντων καπνού

• Διακοπή καπνίσματος

• Κάπνισμα και Καρκίνος

• Κάπνισμα και κύηση

• Κάπνισμα και Καρδιαγγειακά

•	Παγκόσμιος οργανισμός υγείας και
κάπνισμα:FCTC

•	Κάπνισμα και άνοια, κώφωση,
τύφλωση

Γενικές Πληροφορίες
ΤΟΠΟΣ
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνων Ακαδημίας Αθηνών
Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
8-10 Δεκεμβρίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εγγραφές γίνονται Δ Ω Ρ Ε Α Ν στο smokefreegreece@goldair.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Πολιτιστικό και Συνεδριακό κέντρο «Δαϊς»
Οδός Μεσογείων 151
151 26 Παράδεισος Αμαρουσίου
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιείται ο 2ος  Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Έλεγχο του
καπνίσματος. Οι μαθητές καλούνται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό με ατομικά ή ομαδικά έργα ζωγραφικής,
βίντεο, μουσικής ή ψηφιακού υλικού που προάγουν την υγιεινή συμπεριφορά όσον αφορά το κάπνισμα.
Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα βραβευθούν τα τρία καλύτερα έργα του Διαγωνισμού στο Πολιτιστικό και
Συνεδριακό κέντρο «Δαϊς».

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Το συνέδριο περιλαμβάνει προφορικές ανακοινώσεις και ανακοινώσεις με την μορφή αναρτημένης
ανακοίνωσης (poster).
Ανάλογα με την θεματολογία οι παρουσιάσεις θα χωριστούν σε ενότητες ώστε να έχουν συνάφεια και να
προωθήσουν την συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν τις περιλήψεις τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν ως αναρτημένες
ή ελεύθερες ανακοινώσεις, ηλεκτρονικά.  Μπορείτε να αποστείλετε με e-mail την εργασία σας στο
smokefreegreece@goldair.gr (επισυνάπτοντας) την περίληψη της εργασίας σας, σε word document με
τις παρακάτω προδιαγραφές όπως παρακαλούμε υποδηλώστε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της
εργασίας σας και σημειώστε τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία σας:

• Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις - με προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος
χαρακτήρων 10 cpi - και να έχει πλήρη στοίχιση (justify)*.

• Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
• Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζούς χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα
το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την
εργασία να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold).

• Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με πεζούς
χαρακτήρες το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, καθώς και η πόλη.

• Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στο τίτλο της εργασίας ή
μέσα στο κείμενο της περίληψης.

• Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο των συγγραφέων και
το κείμενο της περίληψης. Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
α) Εισαγωγή   β)  Σκοπός   γ) Υλικό   δ) Μέθοδος   ε) Αποτελέσματα   στ) Συμπεράσματα

• Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
• Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες, με
τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα
ξεπερνά τις 250 λέξεις συνολικά.

• Είναι απαραίτητο να δηλωθεί στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου περίληψης η θεματική ενότητα,
στην οποία εντάσσεται η εργασία.

• Μετά την παραλαβή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
• Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως: «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα
δεδομένα» κ.λπ., δεν θα γίνονται δεκτές.
*Προς διευκόλυνσή σας για την καταμέτρηση των λέξεων (μέγιστος αριθμός 250), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το Tools / Word Count του Microsoft Office Word.

Περιλήψεις που θα υποβάλλονται με FAX δεν θα γίνονται δεκτές

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:
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