
 Οδηγίες Online Υποβολής Περίληψης Εργασίας μέσω της 

 ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
 

1. Εισάγετε και υποβάλετε το email σας προκειμένου να λάβετε τον Κωδικό 

Επιβεβαίωσης στον λογαριασμό email σας. Παρακαλούμε ελέγξετε τον φάκελο της 
 Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας σας. 

 

 
 

2. Στη συνέχεια, εισάγετε και υποβάλετε τον Κωδικό Επιβεβαίωσης (που λάβατε 

στον λογαριασμό email σας) προκειμένου να οδηγηθείτε στην Φόρμα Υποβολής 

Περίληψης. (Προσοχή! Κάθε φορά που πατάτε Υποβολή, λαμβάνετε έναν νέο 
 Κωδικό Επιβεβαίωσης και μόνο αυτός μπορεί να γίνει δεκτός από την πλατφόρμα.)  

 
 



3. Προσθέστε ή τροποποιείστε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας και κάντε κλικ στην 
‘Υποβολή’ (‘Submit’). Τα υποχρεωτικά πεδία είναι σημειωμένα με αστερίσκο (*). 

 

 



4. Ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής, επιλέξτε τη Θεματική Ενότητα (από τη dropdown 
λίστα), πληκτρολογήστε τον Τίτλο της περίληψης και πληκτρολογήστε ή αντιγράψτε το 
κείμενο της περίληψης στο ειδικό Πλαίσιο Κειμένου Περίληψης. Δεν απαιτείται 
μορφοποίηση κειμένου (στυλ γραμματοσειράς, μέγεθος γραμμάτων, κτλ.). 

 

 
 
 

5. Συμπληρώστε τα ονόματα των συγγραφέων (με πεζούς χαρακτήρες) καθώς και τους 
φορείς τους (affiliations) υποδεικνύοντας τη σειρά εμφάνισης με αριθμούς. Ο 
παρουσιαστής της εργασίας θα πρέπει να δηλωθεί κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο 
(‘presenter’). Για να ολοκληρώσετε την υποβολή της περίληψης, θα πρέπει να κάνετε κλικ 
στην ‘Αποθήκευση’ (‘Save’). 

 

 



6. Η υποβολή της περίληψης είναι επιτυχής, εφόσον εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα 
επιβεβαίωσης στην οθόνη σας. 
 

 
 

7. Εφόσον η υποβολή ήταν επιτυχής, θα λάβετε (στον λογαριασμό email που έχετε 
καταχωρήσει προηγουμένως) ένα αυτοματοποιημένο email που θα επιβεβαιώνει ότι η 
περίληψη της εργασίας σας υποβλήθηκε επιτυχώς. Παρακαλούμε ελέγξετε τον φάκελο της 
 Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας σας. Χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο (link) στο τέλος του 
email, μπορείτε να επεξεργαστείτε την περίληψη της εργασίας σας οποιαδήποτε στιγμή 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων (30/09/2022). 

 

 

8. Εφόσον δεν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη σας ούτε λάβετε το 
αυτοματοποιημένο email επιβεβαίωσης, η υποβολή της περίληψης ΔΕΝ ήταν επιτυχής 
και θα πρέπει να επαναλάβετε όλα τα στάδια από την αρχή. 


