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Εισαγωγή 

Η «Προθήκη» δημιουργήθηκε στα πλαίσια του υποέργου «Υπηρεσίες ανάδειξης της 

πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ» της πράξης «Δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών 

ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ» με σκοπό τη συγκέντρωση σε ένα ενιαίο περιβάλλον 

όλων των  περιοδικών που εκδίδονται από τα τμήματα με πρωτοβουλία και συμμετοχή των  

μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ.  Το πρόγραμμα που επιλέχθηκε για την επίτευξη αυτού του σκοπού 

είναι το Open Journal System (OJS). Ο συγκεκριμένος οδηγός στοχεύει στην παροχή 

βασικών οδηγιών για τη χρήση του OJS. Οι οδηγίες αυτές επικεντρώνονται περισσότερο στο 

«πώς» διεκπεραιώνονται οι βασικές λειτουργίες και δεν απαντούν σε ερωτήματα που 

αφορούν το «γιατί».  

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος, η εκδοτική 

διαδικασία έχει χωριστεί σε ρόλους, ο καθένας με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και 

δικαιώματα. Στον οδηγό γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των βασικών 

ρόλων. 



  
 

Προθήκη: Οδηγός χρήσης 
 

-5- 

 

 
Η “Προθήκη” αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

 

 

 

Διαχωρισμός σε ρόλους 

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος, η εκδοτική 

διαδικασία έχει χωριστεί σε ρόλους, ο καθένας με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και 

δικαιώματα. Οι πιο σημαντικοί ρόλοι στα πλαίσια της εκδοτικής διαδικασίας ενός 

περιοδικού στην «Προθήκη» είναι : 

Journal manager – Διαχειριστής περιοδικού 

«Στήνει» το περιοδικό. Καθορίζει μαζί με τη συντακτική επιτροπή, τις πολιτικές και την 

εμφάνιση του περιοδικού. Διαχειρίζεται/εγγράφει χρήστες, αναθέτει ρόλους. Διαχειρίζεται 

βοηθητικά εργαλεία (εργαλεία ανάγνωσης) και έτοιμα μηνύματα του περιοδικού. Έχει 

πρόσβαση σε όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας 

 

Editor – επιμελητής περιοδικού 
Επιβλέπει την εκδοτική διαδικασία. Αναθέτει τις υποβαλλόμενες εργασίες σε επιμελητές 

ενότητας ή σε άλλους επιμελητές. Δημιουργεί και δημοσιεύει τα τεύχη. 

 

Section editor – επιμελητής ενότητας 

Προαιρετικός ρόλος. Συνεισφέρει στην εκδοτική διαδικασία, διαχειριζόμενος την 

διαδικασία αξιολόγησης στην ενότητά του. 

 

Reviewers – αξιολογητής 

Πραγματοποιεί την αξιολόγηση εργασιών. 

 

Author – συγγραφέας 
Υποβάλλει εργασίες / άρθρα προς δημοσίευση 

 

Reader – αναγνώστης 
Προαιρετικός ρόλος. Μας επιτρέπει, εφόσον επιλεχθεί η ύπαρξή του, να δημιουργήσουμε 

μία λίστα με τους αναγνώστες του περιοδικού και πιθανόν να τους ενημερώσουμε για τη 

δημοσίευση νέου τεύχους. 
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Οργάνωση  περιοδικού (journal manager) 

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην οργάνωση του περιοδικού, θα πρέπει να εισέλθετε 

στο σύστημα (login) και να σας έχει ανατεθεί ο ρόλος του «journal manager» (Διαχειριστής 

περιοδικού). Αν, εφόσον έχετε εισέλθει κανονικά στο σύστημα, επιλέξετε από το πάνω 

μέρος της σελίδας «User home» (Αρχική σελίδα χρήστη) θα μπορέσετε να δείτε τους 

ρόλους που σας έχουν ανατεθεί. Στην περίπτωση που δεν είστε «journal manager» ενώ θα 

έπρεπε, επικοινωνήστε με την υπηρεσία διαχείρισης επιστημονικών εκδόσεων 

(prothiki@lib.auth.gr  2310 994216). 

Προκειμένου να ορίσετε τις βασικές πληροφορίες ενός περιοδικού, θα πρέπει να 

ακολουθήσετε μια διαδικασία κατανεμημένη σε πέντε βήματα. Ο «journal manager» 

μπορεί να αναθεωρήσει και να αλλάξει τις επιλογές του ανά πάσα στιγμή. 

Αρχικά, στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε «User home» (Αρχική σελίδα χρήστη) και 

μετά «Journal manager»( Διαχειριστής περιοδικού)   «Setup» (Οργάνωση περιοδικού). 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε τα πέντε βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε 

(μπορείτε να ξαναγυρίσετε και να 

διορθώσετε/αλλάξετε όσες φορές 

χρειαστεί οποιοδήποτε συμπληρω-

μένο πεδίο):  

1. Details - Λεπτομέρειες 

2. Policies - Πολιτικές  

3. Submissions - Υποβολές 

4. Management - Διαχείριση 

5. Look - Όψη περιοδικού 

mailto:prothiki@lib.auth.gr
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Details – Λεπτομέρειες 
 

 

 

 

Επιλέξτε το «Details» (Λεπτομέρειες) και συμπληρώστε όσα πεδία γνωρίζετε. Θα πρέπει να 

λάβετε υπόψη σας ότι 

 Τα πεδία που σηματοδοτούνται με * είναι υποχρεωτικά 

 Εφόσον το περιοδικό έχει ήδη ISSN (είτε πιθανόν επειδή το περιοδικό κυκλοφορεί  

έντυπα, είτε επειδή κυκλοφορεί ήδη ηλεκτρονικά) συμπληρώστε το αντίστοιχο 

πεδίο. Αν δεν έχει εκδοθεί ISSN, η «Υπηρεσία διαχείρισης ηλεκτρονικών εκδόσεων» 

θα φροντίσει για την έκδοση του μόλις δημοσιευτεί το πρώτο τεύχος 

 Επιλέξτε προσεκτικά και συμπληρώστε τον «Principal contact» (Κύριος υπεύθυνος 

επικοινωνίας) στο πεδίο 1.2. Τα στοιχεία του θα εμφανίζονται στα περισσότερα 

εξερχόμενα μηνύματα του περιοδικού (για παράδειγμα στις ειδοποιήσεις 

δημοσίευσης νέων τευχών) 

 Στο πεδίο 1.3 «Technical support contact» (Υπεύθυνος επικοινωνίας για τεχνική 

υποστήριξη) συμπληρώστε: Υπηρεσία διαχείρισης επιστημονικών εκδόσεων 

(Prothiki AUTh Scientific publications management), prothiki@lib.auth.gr,               

τηλ.  2310 994216 

 Στο πεδίο 1.5 «Publisher» (εκδότης) και εφόσον το περιοδικό σας εκδίδεται από 

κάποιο τμήμα του ΑΠΘ συμπληρώστε το όνομα του τμήματος καθώς και την url 

διεύθυνση (αν υπάρχει) 

 Στο πεδίο 1.8 «Search engine indexing» (Ευρετηρίαση μηχανών αναζήτησης) 

συμπληρώστε λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το περιεχόμενο του περιοδικού σας 

όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτοί οι όροι θα βοηθήσουν στον εντοπισμό του 

περιοδικού σας από μηχανές αναζήτησης 

 Αν η ιστοσελίδα του περιοδικού σας εμφανίζεται και στα ελληνικά:  

o Τελειώνοντας θα πρέπει να επιλέξετε «Greek» (αρχή της σελίδας) και να 

συμπληρώσετε τον τίτλο και τις λέξεις-κλειδιά και στα ελληνικά 

o Είναι καλύτερο η διεύθυνση του περιοδικού καθώς και ο κύριος υπεύθυνος 

επικοινωνίας να συμπληρωθούν και στα αγγλικά 

Επιλέξτε «save and continue» (αποθήκευση και συνέχεια) και στη συνέχεια «next step» 

(επόμενο βήμα)για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα. 

 

mailto:prothiki@lib.auth.gr
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Policies – Πολιτικές 
 

 

 

 

 Σε αυτό το βήμα καλείστε να συμπληρώσετε πεδία που αφορούν τις πολιτικές του 

περιοδικού. Συμπληρώστε όσα περισσότερα πεδία γνωρίζετε λαμβάνοντας υπόψη: 

 Στο πεδίο 2.1 «focus and scope of journal» (Θεματική περιοχή και περιεχόμενο 

περιοδικού) συμπληρώστε ένα κείμενο στο οποίο θα περιγράφετε το περιοδικό 

σας. Σημεία τα οποία θα μπορούσαν να θιχτούν είναι η θεματολογία, ο σκοπός, η 

συχνότητα κ.ά. 

 Στο πεδίο 2.2 «Peer review» (αξιολόγηση από ομότιμους αξιολογητές), μπορείτε να 

συμπληρώσετε δύο πεδία. Το πρώτο «Review policy» (Πολιτική αξιολόγησης) θα 

εμφανίζεται στο «About» (Σχετικά) του περιοδικού και θα πρέπει να περιέχει 

πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που εφαρμόζεται η αξιολόγηση στο 

περιοδικό σας. Το δεύτερο «Review guidelines» (Κατευθυντήριες γραμμές 

αξιολόγησης) αφορά οδηγίες προς τους αξιολογητές, και θα είναι “ορατό” μόνο σε 

αυτούς. 

 Στο πεδίο 2.3 «Privacy statement» (Δήλωση απορρήτου) υπάρχει ένα έτοιμο 

κείμενο στα αγγλικά που αφορά τη διαχείριση των προσωπικών στοιχείων των 

χρηστών. Το κείμενο αυτό μπορείτε να το αφήσετε ως έχει ή να το αλλάξετε 

 Στο πεδίο 2.5 μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πεδία που θα εμφανίζονται στο 

«About» (Σχετικά) του περιοδικού. 

 Αν η ιστοσελίδα του περιοδικού σας εμφανίζεται και στα ελληνικά:  

o Τελειώνοντας θα πρέπει να επιλέξετε «Greek» (αρχή της σελίδας) και να 

συμπληρώσετε τα πεδία και στα ελληνικά. 

Επιλέξτε «save and continue» (αποθήκευση και συνέχεια) και μετά «next step» (επόμενο 

βήμα) για να βρεθείτε στο επόμενο βήμα. 
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Submissions – Υποβολές 

 

 

 

 

Τα πεδία αυτού του βήματος αφορούν τις υποβολές/εργασίες (submissions). Συμπληρώστε 

όσα πεδία είναι δυνατόν, έχοντας υπόψη: 

 Στο πεδίο 3.1 «author guidelines» (οδηγίες για τους συγγραφείς) συμπληρώστε 

οδηγίες που απευθύνονται στους συγγραφείς και αφορούν το περιεχόμενο  και τη 

μορφή των υποβαλλόμενων εργασιών. 

 Στο ίδιο πεδίο (3.1) αμέσως μετά τις οδηγίες, υπάρχει έτοιμη (στα αγγλικά) μία 

λίστα «Submission preparation checklist» (πίνακας ελέγχου υποβολής). Οι 

συγγραφείς κατά τη διάρκεια της υποβολής της εργασίας τους, βλέπουν αυτή τη 

λίστα και τσεκάρουν ένα ένα όλα τα στοιχεία της λίστας. Μπορείτε να αφαιρέσετε, 

να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τη λίστα. 

 Στο πεδίο 3.2 «Copyright notice» (δήλωση για τα πνευματικά δικαιώματα) θα 

πρέπει να συμπληρωθεί η θέση του περιοδικού για τα πνευματικά δικαιώματα. Αν 

δεν έχετε έτοιμο κάποιο κείμενο, η υπηρεσία διαχείρισης επιστημονικών εκδόσεων 

μπορεί να σας προτείνει και να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε τη δήλωση για τα 

πνευματικά δικαιώματα. 

 Στο πεδίο 3.3 «Competing interest» (Συγκρουόμενα συμφέροντα) μπορείτε, αν 

χρειάζεται το περιοδικό σας μία δήλωση για συγκρουόμενα συμφέροντα. 

 Στο πεδίο 3.4 «For author to index their work» (Οδηγίες προς τους συγγραφείς για 

την ευρετηρίαση του έργου τους)μπορείτε να εισάγετε θεματικούς όρους που θα 

βοηθήσουν στην ευρετηρίαση των εργασιών. 

 Στο πεδίο 3.6 «Notification of author submission»(Γνωστοποίηση συγγραφέων για 

την ολοκλήρωση της υποβολής) μπορείτε να ορίσετε τον κύριο υπεύθυνο 

επικοινωνίας του περιοδικού ή κάποιον άλλον, ώστε να παραλαμβάνει αντίγραφο 

του ευχαριστήριου μηνύματος που λαμβάνουν οι συγγραφείς. Με τον αυτόν τον 

τρόπο ενημερώνεται για τις νέες υποβολές του περιοδικού. 

 Αν η ιστοσελίδα του περιοδικού σας εμφανίζεται και στα ελληνικά:  

o Τελειώνοντας θα πρέπει να επιλέξετε «Greek» (αρχή της σελίδας) και να 

συμπληρώσετε τα πεδία και στα ελληνικά. 

Επιλέξτε «save and continue» (αποθήκευση και συνέχεια) και μετά «next step» (επόμενο 

βήμα) για να βρεθείτε στο επόμενο βήμα.  

 



  
 

Προθήκη: Οδηγός χρήσης 
 

-10- 

 

 
Η “Προθήκη” αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

 

 

 

Management – Διαχείριση 
 

 

 

 

Τα πεδία αυτού του βήματος αφορούν τη Διαχείριση (management). Συμπληρώστε όσα 

πεδία είναι δυνατόν, έχοντας υπόψη: 

 Στο πεδίο 4.1 επιλέξτε «the journal will provide open access to its content». Στο 

πλαίσιο που βρίσκεται από κάτω υπάρχει ένα ήδη έτοιμο κείμενο σχετικά με την 

ελεύθερη πρόσβαση στο περιοδικό. Αν θέλετε μπορείτε να το τροποποιήσετε. 

 Στο ίδιο πεδίο στο «additional site and article restrictions», αν θέλετε οι χρήστες να 

εγγράφονται, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο, θα πρέπει 

να επιλέξετε «users must be registered and log in to view open access content». Η 

ελεύθερη και χωρίς απαιτούμενη εγγραφή από το χρήστη πρόσβαση στο πλήρες 

κείμενο των άρθρων, διευκολύνει την ευρετηρίαση των περιοδικών από διάφορες 

άλλες βάσεις. Για το λόγο αυτό η Βιβλιοθήκη δεν συνιστά την εγγραφή από τους 

χρήστες. 

 Στο ίδιο πεδίο στο «user registration» ορίζεται αν οι χρήστες θα έχουν δικαίωμα 

εγγραφής στο περιοδικό και με ποιο ρόλο ή αν ο journal manager (διαχειριστής) θα 

εγγράφει όλους τους χρήστες. Δίνεται η δυνατότητα να εγγράφονται ως readers 

(αναγνώστες), authors (συγγραφείς) ή reviewers (αξιολογητές) και είναι 

προεπιλεγμένες και οι τρεις δυνατότητες. Αν θέλετε όμως μπορείτε να περιορίσετε 

τις δυνατότητες των εξωτερικών χρηστών και να αφήσετε επιλεγμένο μόνο το 

authors (συγγραφείς) ή να επιλέξετε ότι ο journal manager (διαχειριστής) εγγράφει 

όλους τους χρήστες. 

 Το πεδίο 4.2 αφορά τη συχνότητα του περιοδικού και τη μορφή που αυτή θα 

εμφανίζεται. 

 Αν στο περιοδικό σας ο editor (επιμελητής περιοδικού) θα είναι υπεύθυνος και για 

την επιμέλεια (επιμέλεια και διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων – copyediting, 

layout editing, proofreading), θα πρέπει να επιλεχθεί, στα πεδία 4.5, 4.6, 4.7, η 

δεύτερη επιλογή. 

 Αν η ιστοσελίδα του περιοδικού σας εμφανίζεται και στα ελληνικά και έχετε 

συμπληρώσει κείμενα (για παράδειγμα στην πολιτική ανοικτής πρόσβασης), 

τελειώνοντας θα πρέπει να επιλέξετε «Greek» (αρχή της σελίδας) και να 

συμπληρώσετε τα πεδία και στα ελληνικά. 

Επιλέξτε «save and continue» (αποθήκευση και συνέχεια) και μετά «next step» (επόμενο 

βήμα) για να βρεθείτε στο επόμενο βήμα.  
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Look – Εμφάνιση 
 

 

 

 

Το πέμπτο και τελευταίο βήμα αφορά την εμφάνιση (look) του περιοδικού. 

 Το πεδίο 5.1 αφορά την κεφαλίδα της αρχικής σελίδας του περιοδικού. Μπορείτε 

είτε να πληκτρολογήσετε τον τίτλο του περιοδικού είτε να “ανεβάσετε” κάποιο 

αρχείο εικόνας με τον τίτλο (για τις διαστάσεις της εικόνας επικοινωνήστε με τη 

Βιβλιοθήκη).  

 Στο ίδιο πεδίο και στο «journal thumbnail» (μικρογραφία περιοδικού) καλό θα είναι 

να “ανεβάσετε” ένα αρχείο εικόνας με το εξώφυλλο του περιοδικού (για τις 

διαστάσεις της εικόνας επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη). Η συγκεκριμένη εικόνα 

θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της «Προθήκης» (https://ejournals.lib.auth.gr) 

 Στο πεδίο 5.2 μπορείτε να συμπληρώσετε μία σύντομη περιγραφή του περιοδικού 

που θα εμφανίζεται στην αρχική του σελίδα. Επίσης μπορείτε να “ανεβάσετε” μία 

εικόνα για την αρχική σελίδα και να επιλέξετε, αν θέλετε, να εμφανίζονται και τα 

περιεχόμενα του τρέχοντος τεύχους. 

 Το πεδίο 5.3 αφορά την κεφαλίδα των υπολοίπων σελίδων του περιοδικού (πλην 

της αρχικής). Αν θέλετε να είναι όλες οι σελίδες ίδιες, θα πρέπει να γράψετε το ίδιο 

κείμενο ή να “ανεβάσετε” την ίδια εικόνα με το πεδίο 5.1. Αντίστοιχα το πεδίο 5.4 

αφορά το υποσέλιδο του περιοδικού. 

 Στο πεδίο 5.6 μπορείτε να επιλέξετε το  “θέμα” του περιοδικού, δηλαδή το 

συνδυασμό χρωμάτων και γραμματοσειρών που νομίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα με 

το περιοδικό σας. 

 Στο πεδίο 5.7 μπορείτε να συμπληρώσετε πληροφορίες που θα απευθύνονται σε 

αναγνώστες (readers) , συγγραφείς (authors) ή βιβλιοθηκονόμους (librarians) και 

θα εμφανίζονται στη κάθετη μπάρα που βρίσκεται σε όλες τις σελίδες του 

περιοδικού. Υπάρχου ήδη έτοιμα κείμενα στα αγγλικά τα οποία μπορείτε να 

τροποποιήσετε ή να σβήσετε. Αν σβήσετε τα κείμενα, η επιλογή «information» 

(πληροφορίες) δεν θα εμφανίζεται καθόλου. 

 Αν η ιστοσελίδα του περιοδικού σας εμφανίζεται και στα ελληνικά και έχετε 

συμπληρώσει κείμενα (για παράδειγμα στις πληροφορίες), τελειώνοντας θα πρέπει 

να επιλέξετε «Greek» (αρχή της σελίδας) και να συμπληρώσετε τα πεδία και στα 

ελληνικά 

 

 

https://ejournals.lib.auth.gr/
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Διαχείριση ρόλων (journal manager) 
 

 

 

Οι χρήστες/αναγνώστες του περιοδικού είναι προκαθορισμένο να μπορούν να εγγραφούν 

είτε ως Readers (Αναγνώστες), Authors (Συγγραφείς) και Reviewers (Αξιολογητές). Ο Journal 

manager (διαχειριστής περιοδικού) μπορεί, κάνοντας τις ανάλογες επιλογές  (setup – 

διαχείριση περιοδικού 4.1), να αλλάξει αυτή τη δυνατότητα. 

Εφόσον επιτρέπεται από τον journal manager (διαχειριστή περιοδικού) η εγγραφή χρηστών 

(set up, 4.1), οι χρήστες που επιθυμούν να εγγραφούν θα πρέπει να επιλέξουν «register» 

(εγγραφείτε) και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία. Καλό θα είναι οι συγγραφείς να 

εγγράφονται χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες. Ο journal manager (διαχειριστής 

περιοδικού) έχει τη δυνατότητα να εγγράψει καινούριους χρήστες για το περιοδικό του και 

να τους αναθέσει τους ρόλους που επιθυμεί. Καλό θα ήταν πριν εγγράψετε καινούριους 

χρήστες να ελέγξετε αν υπάρχουν ήδη στο περιοδικό ή στην Προθήκη γενικότερα. Για να 

γίνει αυτό θα πρέπει να επιλέξετε: 

 

 

 

 

Έλεγχος για εγγεγραμμένους στο ίδιο περιοδικό 

User home (αρχική σελίδα χρήστη)  Journal manager (διαχειριστής περιοδικού)  Users 

enrolled in this journal (Εγγεγραμμένοι χρήστες σε αυτό το περιοδικό) 

Έλεγχος για εγγεγραμμένους στην Προθήκη 

User home (αρχική σελίδα χρήστη)  Journal manager (διαχειριστής περιοδικού)  Enroll 

a user from this site in this journal (ανάθεση ρόλου σε χρήστη του ιστοτόπου για αυτό το 

περιοδικό) 

Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται μία λίστα με χρήστες, στην πρώτη περίπτωση με τους 

χρήστες του περιοδικού και στη δεύτερη με τους χρήστες της Προθήκης. Στη λίστα με τους 

χρήστες του περιοδικού δίνεται και η δυνατότητα να μορφοποιήσετε (επιλέγοντας edit 

(διαμόρφωση)), ή να καταργήσετε/διαγράψετε ένα χρήστη από το περιοδικό σας 

(επιλέγοντας remove (κατάργηση)). 
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Εγγραφή χρήστη 

Για να εγγράψετε και να αναθέσετε κάποιο ρόλο σε ένα χρήστη στο περιοδικό σας: 

 Αν είναι ήδη εγγεγραμμένος στους χρήστες της Προθήκης, επιλέξτε τον ρόλο που 

θέλετε να του αναθέσετε από την κορυφή της λίστας (enroll user as), μετά επιλέξτε 

το χρήστη που επιθυμείτε, και μετά «enroll user» (ανάθεση ρόλου). 

 

 Αν δεν είναι εγγεγραμμένος στους χρήστες της Προθήκης, επιλέξτε «create new 

user» (δημιουργία νέου χρήστη), συμπληρώστε τα πεδία και ταυτόχρονα επιλέξτε 

και το ρόλο που θα θέλατε να του αναθέσετε. Καλό θα ήταν τα στοιχεία του χρήστη 

να συμπληρώνονται με λατινικούς χαρακτήρες. 
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Υποβολή εργασιών (author) 

Για να μπορέσετε να υποβάλλετε μία εργασία σε ένα περιοδικό, θα πρέπει να έχετε το ρόλο 

του author (συγγραφέας). Τα περισσότερα περιοδικά δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες 

τους να εγγράφονται μόνοι τους ως συγγραφείς (από την κορυφή της σελίδας επιλέξτε 

register (εγγραφείτε), συμπληρώστε τα πεδία με λατινικούς χαρακτήρες και επιλέξτε, αν 

υπάρχουν περισσότερες από μία επιλογές, το ρόλο του συγγραφέα).  

 

 

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφείτε μόνοι σας, επικοινωνήστε με 

τον journal manager (διαχειριστή περιοδικού) για να σας εγγράψει. Η διαδικασία υποβολής 

άρθρων ολοκληρώνεται σε 5 βήματα. 

Εφόσον έχετε συνδεθεί ως συγγραφέας επιλέξτε «Start a new submission» (έναρξη νέας 

υποβολής)  click here to go to step one of the five-step submission process (πατήστε εδώ 

για να πάτε στο Βήμα 1 από τα 5 συνολικά βήματα της διαδικασίας υποβολής) 

 

 

Κατά τη διάρκεια υποβολής θα χρειαστεί να συμπληρώσετε διάφορα πεδία ή να επιλέξετε 

κάποια από τις υπάρχουσες επιλογές οι οποίες έχουν οριστεί από τον journal manager 

(διαχειριστής περιοδικού). Τα πεδία που σηματοδοτούνται με * είναι υποχρεωτικά. 

Ανάμεσα στα άλλα θα σας ζητηθεί: 

 Αν το περιοδικό στο οποίο υποβάλλετε εργασία έχει ενότητες, θα σας ζητηθεί να 

επιλέξετε την ενότητα στην οποία πιστεύετε ότι εντάσσεται η εργασία σας (Βήμα 1). 

 Αν ο διαχειριστής του περιοδικού έχει ορίσει κάποιον πίνακα ελέγχου, θα χρειαστεί 

να ελέγξετε όλα τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτόν (Βήμα 1). Αυτό θα σας 

βοηθήσει ώστε η εργασία σας να είναι σύμφωνη με τις οριζόμενες από το 

περιοδικό προδιαγραφές. Είναι επίσης πιθανόν να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με 

τη δήλωση του περιοδικού για τα πνευματικά δικαιώματα. 

 Αν το περιοδικό στο οποίο υποβάλλεται εργασία χρησιμοποιεί τη διαδικασία της 

«τυφλής αξιολόγησης», πριν ανεβάσετε το αρχείο σας διαβάστε τις οδηγίες για το 

πώς πρέπει να διαμορφωθεί η εργασία σας (Βήμα 1). 
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 Στο σημείο (Βήμα 2) που θα πρέπει να “ανεβάσετε” το αρχείο της εργασίας σας, 

επιλέξτε πρώτα “αναζήτηση” ώστε να εντοπίσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, 

και στη συνέχεια μη ξεχάσετε να επιλέξετε “ανέβασμα” (upload). 
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 Θα σας ζητηθεί (Βήμα 3) να συμπληρώσετε ξανά τα στοιχεία σας (παρόλο που έχετε 

ήδη εισέλθει στο σύστημα με τον κωδικό σας) και θα σας δοθεί η δυνατότητα να 

προσθέσετε, εφόσον υπάρχουν, και τους άλλους συγγραφείς της εργασίας 

επιλέγοντας «add author» (προσθήκη συγγραφέα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Προαιρετικά, μπορείτε να υποβάλλετε (Βήμα 4) συμπληρωματικά αρχεία και τέλος 

να ολοκληρώσετε την υποβολής της εργασίας (Βήμα 5) 
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Δημιουργία τεύχους (editor) 

 

Δημιουργία τρέχοντος τεύχους (current issue) 

Είναι προτιμότερο πριν ξεκινήσετε τη διαχείριση των υποβολών να έχετε δημιουργήσει τα 

τεύχη της χρονιάς. Με αυτό τον τρόπο, μόλις ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης 

κάποιου άρθρου θα μπορεί να προστίθεται στο ανάλογο τεύχος. Τα τεύχη δεν θα 

εμφανίζονται στους χρήστες, μέχρι ο editor (επιμελητής) να επιλέξει τη δημοσίευσή τους. 

Επιλέξτε «User home» (Αρχική σελίδα χρήστη)  «editor» (επιμελητής περιοδικού) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο κάτω μέρος της σελίδας στο τμήμα «issues» (τεύχη), επιλέξτε την πρώτη επιλογή 

«create issue» (δημιουργία τεύχους).  Συμπληρώστε τα στοιχεία του τεύχους (αρ. τεύχους, 

αρ. τόμου, χρονιά κ.ά). Μπορείτε αν θέλετε να συμπληρώσετε και κάποιον τίτλο για το 

τεύχος, καθώς επίσης και να ανεβάσετε την εικόνα του εξωφύλλου. Επιλέξτε «save» 

(αποθήκευση) και το τεύχος έχει δημιουργηθεί ως future issue (μελλοντικό τεύχος). 

Όταν έχει ολοκληρωθεί η προσθήκη των άρθρων σε κάποιο τεύχος και πρέπει να το 

δημοσιεύσετε, επιλέξτε «User home» (Αρχική σελίδα χρήστη)  «editor» (επιμελητής 

περιοδικού) και στο κάτω μέρος της σελίδας «future issues» (μελλοντικά τεύχη) και μετά το 

τεύχος που θέλετε να δημοσιεύσετε. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα 

του τεύχους, να αλλάξετε με τα βελάκια τη σειρά των άρθρων και να προσθέσετε τις 
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σελίδες που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο. Όταν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, 

επιλέξτε «publish issue» (δημοσίευση τεύχους). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία παλαιότερων τευχών (back issues) 

Σε περίπτωση που το περιοδικό σας εκδιδόταν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή πριν 

προστεθεί στην “Προθήκη”, μπορείτε αν θέλετε να συγκεντρώσετε και να προσθέσετε όλα 

τα τεύχη ώστε το περιοδικό να είναι ολοκληρωμένο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 

υπάρχουν σε μορφή pdf όλα τα άρθρα των παλαιότερων τευχών του περιοδικού. 

Για να δημιουργήσετε παλαιότερα τεύχη, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με τη 

δημιουργία τρέχοντος τεύχους, προσθέστε στο τεύχος τα άρθρα που θέλετε 

(χρησιμοποιώντας το Quick submit plugin) και δημοσιεύστε το τεύχος κανονικά. Στη 

συνέχεια επιλέξτε «User home» (Αρχική σελίδα χρήστη)  «editor» (επιμελητής 

περιοδικού) και στο κάτω μέρος της σελίδας «back issues» (παλαιά τεύχη). Θα μεταβείτε σε 

μία λίστα με όλα τα τεύχη που έχετε δημοσιεύσει και χρησιμοποιώντας τα βελάκια 

μπορείτε να διορθώσετε τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται.  
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Διαχείριση υποβολών (editor) 

Η διαχείριση των υποβολών γίνεται από τον editor (επιμελητή περιοδικού) του περιοδικού. 

Ο journal manager (διαχειριστής περιοδικού) ορίζει και αναθέτει τους ρόλους.  

Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, όταν κάποιο στάδιο ολοκληρώνεται, παρέχεται η 

δυνατότητα αποστολής ή παράλειψης αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων στους 

εμπλεκόμενους ρόλους (για παράδειγμα όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ενός άρθρου, ο 

αξιολογητής μπορεί να ενημερώσει για την απόφασή του τον επιμελητή). Συνιστάται η 

επιλογή της αποστολής των μηνυμάτων ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι ενήμεροι για 

την πορεία των υποβολών. 

Αν, εφόσον έχετε εισέλθει κανονικά στο σύστημα, επιλέξετε από το πάνω μέρος της 

σελίδας «User home» (Αρχική σελίδα χρήστη) θα μπορέσετε να δείτε τους ρόλους που σας 

έχουν ανατεθεί. Επιλέξτε editor (επιμελητής περιοδικού). Θα δείτε έναν πίνακα με την 

παρακάτω μορφή, όπου x είναι ο αριθμός των υποβολών που βρίσκονται στο κάθε στάδιο. 

 

Χωρίς ανάθεση (επιμελητής) - Unassigned (editor) 

Είναι το πρώτο στάδιο στο οποίο βρίσκεται μία εργασία/υποβολή. Οι υποβολές 

προκειμένου να προχωρήσουν στην εκδοτική διαδικασία πρέπει να ανατεθούν σε κάποιον 

επιμελητή, ο οποίος στην ουσία αναλαμβάνει την ευθύνη της παρακολούθησης της 

υποβολής. 

Δίπλα στη λέξη unassigned (χωρίς ανάθεση) υπάρχει σε παρένθεση ο αριθμός των νέο-

υποβληθέντων υποβολών.  Κάντε κλικ επάνω στη λέξη και θα μεταφερθείτε σε μία λίστα με 

υποβολές.  

 

 

 

Αγγλικά Ελληνικά 

Submissions  Υποβολές 

Unassigned (x) Χωρίς ανάθεση (x) 

In review (x) Προς αξιολόγηση (x) 

In editing (x) Προς διαμόρφωση (x) 

Archives  Αρχεία 
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Επιλέγοντας κάποια από αυτές, βλέπετε συνοπτικά τα στοιχεία της υποβολής. Σε αυτό το 

στάδιο μπορείτε, αν κρίνετε αναγκαίο, να αλλάξετε την ενότητα στην οποία υποβλήθηκε η 

εργασία.  
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Στο πεδίο Editors (επιμελητές) μπορείτε να επιλέξετε  

α) add section editor (προσθήκη επιμελητή ενότητας)  

β)add editor (προσθήκη επιμελητή)  

γ)add self (ορίστε τον εαυτό σας). 

Αν επιλέξετε το α ή το β θα μεταφερθείτε σε μία λίστα με τους διαθέσιμους section editors 

(επιμελητές ενότητας) ή editors (επιμελητές) αντίστοιχα, και θα πρέπει να επιλέξετε αυτόν 

πουν θεωρείτε κατάλληλο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγοντας κάποιο όνομα, στο πεδίο editors (επιμελητές), υπάρχει μόνο το όνομα που 

επιλέξατε και δίπλα του ένα «φακελάκι», η ημερομηνία που έγινε η ανάθεση και η λέξη 

delete (διαγραφή) αν αλλάξατε γνώμη. Επιλέγοντας το φακελάκι σας δίνετε η δυνατότητα 

να ενημερώσετε με email τον επιμελητή που επιλέξατε. 

Επιλέγοντας το γ, ορίζετε τον εαυτό σας ως υπεύθυνο επιμελητή.  

Προς αξιολόγηση (επιμελητής) - In review (editor) 

Επιλέξτε «User home» (Αρχική σελίδα χρήστη)  «editor» (επιμελητής περιοδικού) και στη 

συνέχεια «In review» (προς αξιολόγηση), όπου και βλέπετε ότι το άρθρο έχει μεταφερθεί 

σε αυτή τη κατηγορία. Επιλέξτε τώρα τον τίτλο του άρθρου για να μεταφερθείτε στη σελίδα 

αξιολόγησης του άρθρου.  
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Πρώτα πρέπει να ορίσετε το αρχείο στο οποίο θα γίνει η αξιολόγηση. Μπορείτε να αφήσετε 

το ίδιο αρχείο που ανέβασε ο συγγραφέας ή να ανεβάσετε εσείς κάποια αναθεωρημένη 

έκδοση (αφαιρώντας για παράδειγμα το όνομα του συγγραφέα από το αρχείο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το επόμενο βήμα είναι να ορίσετε αξιολογητή. Στην ίδια σελίδα, επιλέγοντας «select 

reviewer» (επιλογή αξιολογητή), θα δείτε όλους τους διαθέσιμους αξιολογητές. Επιλέξτε 
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«assign» (ανάθεση) δίπλα από το όνομα του αξιολογητή της επιλογής σας, ώστε να του 

ανατεθεί η αξιολόγηση. Επιλέξτε «request» (αίτημα) ώστε να του αποσταλεί μήνυμα (email) 

ή αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε «skip email» (παράλειψη email) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση (αξιολογητής) - Review (reviewer) 

Προκειμένου να είστε σε θέση να αξιολογήσετε κάποια εργασία, θα πρέπει να σας έχει 

ανατεθεί ο ρόλος του reviewer (αξιολογητή).  

Επιλέξτε «User home» (αρχική σελίδα χρήστη) «reviewer» (αξιολογητής) 

Σε αυτό το σημείο βλέπετε όλα τα αιτήματα για αξιολόγηση που σας έχουν απευθυνθεί.  

 

 

 

 

 

Επιλέγοντας τον τίτλο του άρθρου θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα όπου μπορείτε να δείτε 

κάποιες πληροφορίες για το άρθρο, πότε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση καθώς 

και μια σειρά από βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε.  
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Στο πρώτο βήμα θα πρέπει να απαντήσετε στον editor (επιμελητή) αν δέχεστε να 

αξιολογήσετε το άρθρο. Επιλέξτε «will do the review » (θα αναλάβω την αξιολόγηση) ή 

«unable to do the review» (δεν μπορώ να αναλάβω την αξιολόγηση) ανάλογα με την 

απόφασή σας και κάντε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στην αντίστοιχη επιλογή, 

ώστε να στείλετε μήνυμα (email) στον επιμελητή. Μπορείτε φυσικά, αν θέλετε, να 

παραλείψετε την αποστολή μηνύματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, στο δεύτερο βήμα, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της εργασίας. 

Στο τρίτο βήμα σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε κάποια σχόλια σχετικά με την υποβολή. 

Τα σχόλια μπορούν να απευθύνονται στο συγγραφέα και στον επιμελητή ή μόνο στον 

επιμελητή. Μπορείτε να επανέρθετε στο συγκεκριμένο σημείο και να αλλάξετε τα σχόλιά 

σας ή να τα διαγράψετε και να υποβάλλεται καινούρια, αρκεί να μην έχετε υποβάλλει την 

τελική σας απόφαση (τελευταίο βήμα). 

Στο τέταρτο βήμα σας δίνετε η δυνατότητα να ανεβάσετε κάποιο αρχείο με σχόλια ή 

συμβουλές. 
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Στο πέμπτο και τελευταίο βήμα, πρέπει να επιλέξετε την απόφασή σας σχετικά με την 

υποβολή (για να σας δοθεί αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το τρίτο ή 

το τέταρτο βήμα)και να στείλετε ή να παραλείψετε μήνυμα email στον editor (επιμελητή).  

Προς αξιολόγηση (επιμελητής) - In review (editor) 

Εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, ο editor (επιμελητής) αναλαμβάνει τη συνέχιση της 

διαδικασίας. 

Επιλέξτε «User home» (Αρχική σελίδα χρήστη)  «editor» (επιμελητής περιοδικού) In 

review (Προς αξιολόγηση) 

Θα μεταβείτε σε μία λίστα με τις υποβολές που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης και 

δίπλα τους αναγράφονται η ημερομηνία ανάθεσης, εναπομείναντας χρόνος για την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ημερομηνία απόφασης αξιολογητή (στην περίπτωση που 

υπάρχουν εκκρεμότητες (για παράδειγμα παράλειψη αποστολής μηνύματος στον 

αξιολογητή) οι εγγραφές τονίζονται με κάποιο χρώμα και υπάρχει λίστα επεξήγησης των 

χρωμάτων). Επιλέξτε το άρθρο που έχει κάποια ημερομηνία στο «done» (τέλος). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε την απόφαση του αξιολογητή, να διαβάσετε τα σχόλιά 

του (κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στην λέξη review/αξιολόγηση) και να 

του στείλετε μήνυμα email ότι την αποδέχεστε, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο. 

Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν δεύτερο αξιολογητή και να ακολουθήσετε ξανά όλη τη 

διαδικασία.  
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Στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσετε τη δική σας απόφαση σχετικά με την εργασία. Οι 

επιλογές που δίνονται είναι τέσσερις: 

α) «accept submission» (αποδοχή υποβολής)  

β) «revisions required» (απαιτούνται αναθεωρήσεις)  

γ) «resubmit for review» (εκ νέου υποβολή για αξιολόγηση) και  

δ) «decline submission» (απόρριψη υποβολής).  

 

 

 

 

Στην περίπτωση της απόρριψης η υποβολή αφαιρείται από τη εκδοτική διαδικασία και 

αρχειοθετείται. Επιλέξτε την απόφασή σας και στη συνέχεια καταχωρήστε την (record 

decision / καταγραφή απόφασης). Σας δίνεται τέλος η δυνατότητα να ενημερώσετε τον 

συγγραφέα για την απόφασή σας ή να παραλείψετε την αποστολή μηνύματος email, 

εφόσον το κρίνετε απαραίτητο. Εφόσον περάσετε από τη διαδικασία του μηνύματος 

(επιλέγοντας αποστολή μηνύματος ή παράλειψη) σας δίνεται η δυνατότητα να 

προχωρήσετε το αρχείο της υποβολής στην επιμέλεια (copyediting), επιλέγοντας πρώτα 

ποιο αρχείο θέλετε να χρησιμοποιήσετε: το αρχικό αρχείο, το αρχείο που επιστράφηκε από 

την αξιολόγηση ή μπορείτε να ανεβάσετε κάποιο τρίτο αρχείο (σε περίπτωση που ζητήσατε 

από το συγγραφέα να κάνει κάποιες αναθεωρήσεις στο κείμενό του, θα πρέπει να 

περιμένετε να ανεβάσει ο συγγραφέας το αρχείο και μετά να το επιλέξετε από αυτό το 

σημείο και να το προωθήσετε στην επιμέλεια). Επιλέγοντας αρχείο και μετά «send to 

copyediting» (αποστολή για επιμέλεια κειμένου), μεταφέρεστε στο επόμενο στάδιο. 

Προς διαμόρφωση (επιμελητής) - In editing (editor) 

Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να φτάσετε είτε τελειώνοντας το προηγούμενο στάδιο (οπότε 

μεταφέρεστε από το σύστημα) είτε επιλέγοντας  

Επιλέξτε «User home» (Αρχική σελίδα χρήστη)  «editor» (επιμελητής περιοδικού) «In 

editing» (προς διαμόρφωση). 

Στη δεύτερη περίπτωση θα δείτε όλα τα αρχεία που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο. Επιλέξτε 

το αρχείο που σας ενδιαφέρει και θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα όπου υπάρχουν τα 

στάδια «copyediting» (επιμέλεια κειμένου), «scheduling» (προγραμματισμός), «layout» 

(σελιδοποίηση), «proofreading» (επιμέλεια τυπογραφικού δοκιμίου).  
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Τα περισσότερα περιοδικά διεκπεραιώνουν την επιμέλεια, τη σελιδοποίηση καθώς και την 

τελική επιμέλεια του τυπογραφικού δοκιμίου μόνα τους (στην περίπτωση που οι 

συγκεκριμένες εργασίες γίνονται κατόπιν συνεργασίας με εξωτερικό προσωπικό, 

επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη για να ενημερωθείτε ακριβώς για τη διαδικασία).  Αυτό 

που πρέπει να κάνετε εφόσον ολοκληρώσετε τη διαδικασία, είναι να ανεβάσετε το τελικό 

τυπογραφικό δοκίμιο. Πηγαίνετε στο τμήμα «layout» (σελιδοποίηση), και αφού κάνετε κλικ 

στο «galley» (τυπογραφικό δοκίμιο), ανεβάστε το τελικό διορθωμένο αρχείο1 (είναι το 

αρχείο που θα δημοσιευτεί στο τεύχος του περιοδικού) επιλέγοντας «αναζήτηση», στη 

συνέχεια τον τίτλο του αρχείου και μετά «upload».  

 

 

 

 

 

 

Στη σελίδα που θα οδηγηθείτε, στο πεδίο «label» (ετικέτα) πληκτρολογήστε “PDF”, επιλέξτε 

τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το κείμενο και μετά «save» (αποθήκευση). Τη 

συγκεκριμένη διαδικασία μπορείτε να την επαναλάβετε εφόσον θέλετε να ανεβάσετε δύο 

αρχεία για ένα άρθρο (για παράδειγμα όταν έχετε ένα άρθρο μεταφρασμένο σε μία 

επιπλέον γλώσσα. Σε αυτήν την περίπτωση, στον πίνακα περιεχομένων του τεύχους θα 

εμφανίζονται δύο αρχεία για το συγκεκριμένο άρθρο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Το αρχείο που θα ανεβάσετε θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf 
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Στη συνέχεια στο τμήμα «scheduling» (προγραμματισμός) επιλέξτε το τεύχος στο οποίο 

επιθυμείτε να δημοσιεύσετε το άρθρο. Το άρθρο έχει προστεθεί στο τεύχος που επιλέξατε. 
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Quick submit (διαχειριστής περιοδικού - journal manager) 

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο όταν θέλετε να ανεβάσετε κάποιο άρθρο γρήγορα, 

προσπερνώντας την κανονική διαδικασία. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε γιατί η διαδικασία 

αξιολόγησης έχει ολοκληρωθεί εκτός του συστήματος της “ Προθήκης” (προσωπική 

επικοινωνία της εκδοτικής επιτροπής με τους αξιολογητές) είτε γιατί θέλετε να ανεβάσετε 

παλαιά τεύχη. 

Επιλέξτε «User home» (Αρχική σελίδα χρήστη)  «journal manager» (διαχειριστής 

περιοδικού)  «Import/export data» (εισαγωγή / εξαγωγή δεδομένων)  QuickSubmit 

Plugin 

 

 

 

 

 

 

Στη σελίδα που θα οδηγηθείτε, επιλέξτε το τεύχος στο οποίο επιθυμείτε να δημοσιευτεί το 

άρθρο, ανεβάστε το αρχείο (σε μορφή pdf) και συμπληρώστε όσα πεδία χρειάζεται (τα 

πεδία που σηματοδοτούνται με * είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν). Αν το άρθρο σας 

έχει δύο ή περισσότερους συγγραφείς, επιλέξτε «add author» (προσθήκη συγγραφέα) και 

συμπληρώστε τα πεδία. Τελειώνοντας επιλέξτε «save and continue» (αποθήκευση και 

συνέχεια) για να ολοκληρώσετε την προσθήκη του άρθρου στο τεύχος, ή «save and create 

another» (αποθήκευση και δημιουργία νέου) για να προσθέσετε το άρθρο στο τεύχος και 

να προχωρήσετε στη δημιουργία νέας εγγραφής. 

 

 

 


