
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο σύστημα Easy Chair επιλέξτε  από τη σελίδα 
https  ://  www  .  easychair  .  org  /  account  /  signin  .  cgi  ?  conf  =  palc  2012   το σύνδεσμο  "sign up for 
an account". Θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα.

 

Αφού συμπληρώσετε  τις  μυστικές  λέξεις  (secret words)  πατήστε  «Continue» και  θα 
εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα.

 Σε αυτή τη σελίδα πρέπει να δηλώσετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το email σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το email που θα δηλώσετε πρέπει να είναι έγκυρο, καθώς σε αυτό το email, 
το  σύστημα  θα  σας  στείλει  όλες  τις  κατάλληλες  οδηγίες  για  την  ολοκλήρωση  της 
εγγραφής σας.

Μόλις πατήσετε το κουμπί «Continue», το σύστημα θα σας αποστείλει ένα  email. Σε 
αυτό το email θα υπάρχει ένα link. Μόλις το πατήσετε θα μεταφερθείτε στην παρακάτω 
σελίδα.  

https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=palc2012


Εδώ  θα  πρέπει  να  συμπληρώσετε  υποχρεωτικά  όλα  τα  πεδία  με  τον  αστερίσκο(*). 
Συμπληρώστε το user name που θα χρησιμοποιείτε για την εισαγωγή σας στο σύστημα, 
τη χώρα σας, τον οργανισμό που εργάζεστε, το τηλέφωνό σας, τη διεύθυνσή σας και τον 
κωδικό πρόσβασής σας (Password) στο σύστημα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ  :   Το Password θα πρέπει να περιλαμβάνει αριθμούς και γράμματα μαζί. 

Μόλις συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σας, πατήστε το κουμπί «Create my account».

 Η  εγγραφή  σας  τώρα  έχει  ολοκληρωθεί  και  μπορείτε  να  εισέλθετε  στο  σύστημα, 
χρησιμοποιώντας το User name και το Password που δηλώσατε στο παραπάνω βήμα, για 
να υποβάλετε τις εργασίες σας.



ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την υποβολή της εργασία σας, επιλέγετε την καρτέλα «New Submission».  

Εδώ, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία επικοινωνίας.  

Το Fax number αντιστοιχεί στον αριθμό του τηλεφώνου σας.

2. Συγγραφείς  

Συμπληρώνετε τα στοιχεία όσων συγγραφέων συνέβαλαν στην εργασία. Αν είναι πάνω 
από τρεις, πατήστε στο κουμπί "Click here for more authors".



Πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το επώνυμό σας, το email σας, τη χώρα σας και 
τον οργανισμό η το φορέα στον οποίο εργάζεστε (Organization). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τουλάχιστον ένας συγγραφέας πρέπει να είναι διαθέσιμος για επικοινωνία 
(επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο corresponding author).

3. Τίτλος και περίληψη  

Εισάγετε τον τίτλο (Title), την περίληψη (abstract) και την κατηγορία της εργασίας σας 
(category).



4. Λέξεις κλειδιά  

Εισάγετε από τρεις έως πέντε λέξεις κλειδιά.

5. Θεματικές κατηγορίες  

Επιλέγετε μία ή περισσότερες από τις θεματικές κατηγορίες με τις οποίες σχετίζεται η 
εργασία σας

6. Ανέβασμα εργασίας  

Επιλέγετε "Αναζήτηση" για να ανεβάσετε την εργασία σας (Upload paper).

Με την επιλογή Abstract Only δε χρειάζεται να ανεβάσετε την εργασία παρά μόνο την 
περίληψή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το όνομα του  αρχείου  της  εργασίας  σας  πρέπει  να  είναι  με  λατινικούς 
χαρακτήρες.  Επιλέγετε  ΜΙΑ φορά το  πλήκτρο  Submit Paper στο  τέλος  της  φόρμας. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας σταλεί email επιβεβαίωσης.


