
 

Οδηγίες Υποβολής Εργαζιών  

 

Γηα ηελ ππνβνιή εξγαζίαο, ζα πξέπεη πξώηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο ινγαξηαζκόο ζηελ 

Πλαηθόρμα Διατείριζης Εργαζιών ηνπ ζπλεδξίνπ. Όζνη έρεηε ινγαξηαζκό από ην πεξζηλό 

ζπλέδξην δελ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζεηε θαηλνύξην. Μπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζηελ πιαηθόξκα 

θαη λα ζηείιεηε ηελ εξγαζία ζαο, κε ηα ίδηα ζηνηρεία ζύλδεζεο. Σηελ πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ 

θσδηθνύ πξόζβαζεο είλαη δπλαηή ε αλάθηεζή ηνπ κέζσ ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο, 

επηιέγνληαο I forgot my password θαη εηζάγνληαο ηελ δηεύζπλζε email. 

 

Όζνη ζα ππνβάιεηε εξγαζία γηα πξώηε θνξά ζην θεηηλό ζπλέδξην ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

1. Με έλα ζύγρξνλν θπιινκεηξεηή επηζθεθηείηε ηελ Πλαηθόρμα Διατείριζης Εργαζιών ηνπ 

ζπλεδξίνπ ζηε δηεύζπλζε https://plinetkast.sch.gr/pdkap2018/.  

 

2. Επηιέμηε I’m a new user and want to create an account θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηε ηε 

δηεύζπλζε email ζαο ζην πεδίν Email. Τέινο, παηήζηε ην θνπκπί Create account.  

 

 

3. Θα ζαο απνζηαιεί email με ηον κωδικό ζας. Αλ δελ βξείηε κήλπκα ζηα εηζεξρόκελα, 

ειέγμηε ην θάθειν ανεπιθύμηηης αλληλογραθίας.  

https://plinetkast.sch.gr/pdkap2018/


 

 

4. Παηώληαο ην ζύλδεζκν πνπ ζα βξείηε ζην email ζα ζπλδεζείηε ζηελ Πλαηθόρμα 

Διατείριζης Εργαζιών γηα λα εηζάγεηε ηο Ονομαηεπώνσμό ζας και ηη Στολική Μονάδα 

ζηελ νπνίν αλήθεηε (Affiliation). Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ 

παηήζηε ην θνπκπί Save changes. 

 



5. Γηα ηελ απνζηνιή ηεο εξγαζίαο ζαο, ζα πξέπεη λα παηήζεηε ζηνλ ζύλδεζκν New 

submission θαη λα Αποδετθείηε (θνπκπί Agree) ηνπο όξνπο γηα ηελ απνζηνιή ηεο εξγαζίαο 

θαη λα εηζάγεηε σποτρεωηικά Τίηιν (Title), Σπγγξαθείο (Authors), Άηνκν επηθνηλσλίαο 

(Contact), Πεξίιεςε (Abstract) θαη Θεκαηηθή ελόηεηα (Τopics) πνπ αλήθεη. Το αρτείο ποσ 

θα ζηείλεηε (Submission) θα πρέπει να είναι ζε μορθή pdf.  

 

 

6. Αλ είζηε κέινο ζε επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ην αληίζηνηρν 

ηεηξαγσλάθη (PC paper). 

 

7. Αλ ε εξγαζία ζαο είλαη εθπαηδεπηηθό ζελάξην ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ην αληίζηνηρν 

ηεηξαγσλάθη (Lesson plan). 

 

8. Τέινο, αλ ζπλδέεζηε κε θάπνην κέινο ηεο επηηξνπήο θξηηώλ ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ην 

αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη από ηελ πεξηνρή (PC Conflicts). 


