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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Η ΕΕΠΦΕ διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των άρθρων που 
προετοιμάζονται για τον ετήσιο τόμο πρακτικών 

• Το περιοδικό με ακριβή τίτλο: 

• HNPS Advances in Nuclear Physics 

σύντομο τίτλο HNPS Adv. Nucl. Phys.

και DOI: https://doi.org/10.12681/hnps.XXXX 

όπου ΧΧΧΧ, κωδικός αριθμός, μοναδικός ανά άρθρο. Ο τόμος είναι ανοιχτής 
πρόσβασης και φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηριώσης 
κατόπιν υπογραφής μνημονίου συνεργασίας (MoU) με την ΕΕΠΦΕ 

• Η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: 

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/hnps/

• Η συντομευμένη διεύθυνση είναι: https://is.gd/hnps_praktika
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ΜΕΡΟΣ 1ο 

εγγραφή στην πλατφόρμα

Πώς να καταθέσετε το άρθρο σας στο 
 HNPS Advances in Nuclear Physics



Δημιουργία Λογαριασμού
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• Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό στην πλατφόρμα του ΕΚΤ, εγγραφείτε εδώ 

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/hnps/user/register

• Συμπληρώστε όσα περισσότερα στοιχεία μπορείτε, μαζί από τα απαιτούμενα (με *). 
Σημαντικά είναι: 

• Affiliation (π.χ. Dept. of Physics, UoA) 

• ORCID (αν υπάρχει)  

• Γλώσσα του interface (π.χ. english) 

• Δηλώστε αν θέλετε να είστε μόνο author ή/και reviewer 

• Μαρκάρετε το τελευταίο τετραγωνάκι πριν την επιλογή: Registering with the 
eProceedings platform, I confirm that I have read the privacy policy statement and 
unconditionally agree to the terms of use 

• Δείτε τις επόμενες διαφάνειες για επισκόπηση των παραπάνω βημάτων



Δημιουργία Λογαριασμού
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συνεχίζεται στην επόμενη 
σελίδα



Δημιουργία Λογαριασμού
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έχει αναφερθεί ότι το ORCID iD 
δεν είναι ακόμη ενεργοποιημένο 

στην πλατφόρμα, οπότε 
αγνοήστε το.



Δημιουργία Λογαριασμού
• Αφού εγγραφείτε στον ιστοχώρο του ΕΚΤ μπορείτε 

• Να καταθέσετε το άρθρο σας (role: author). Απλά 
δημιουργήστε το λογαριασμό και δείτε τα βήματα στις 
επόμενες διαφάνειες 

• Να δηλώσετε διαθεσιμότητα ως κριτής (role: reviewer). 

• Να αναλάβετε τη διαχείριση τόμου (role: editor) 

• Δημιουργήστε λογαριασμό και ενημερώστε το 
διαχειριστή του περιοδικού (tmertzi@phys.uoa.gr) για να 
σας δώσει τα κατάλληλα δικαιώματα μαζί με οδηγίες
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Πώς να καταθέσετε το άρθρο σας στο 
 HNPS Advances in Nuclear Physics

ΜΕΡΟΣ 2ο 

κατάθεση άρθρου πρακτικών 
(ομιλία / πόστερ / μόνο περίληψη)



Αφού συνδεθείτε στην πλατφόρμα…
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Επιλέξτε ρόλο 

Για κατάθεση άρθρου 
κλικ “Author”



Ξεκινήστε μια νέα κατάθεση
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ξεκινήστε μια νέα κατάθεση 
άρθρου 

θα ακολουθήσουν 5 βήματα
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επιλέξτε oral, poster or 
abstract-only submission

Μην ξεχάσετε 
να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας

Κατάθεση άρθρου, βήμα 1/5
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επιλέξτε το αρχείο της εργασίας 
σας από τον υπολογιστή σας και 

ανεβάστε το στο σέρβερ.

Κατάθεση άρθρου, βήμα 2/5

Σημείωση: 
Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν γραφεί με χρήση του template DOCX που 
παρέχεται από την ΕΕΠΦΕ, δείτε εδώ 
http://radium.phys.uoa.gr/HNPS/Files/HNPS_proceedings_template.docx

http://radium.phys.uoa.gr/HNPS/Files/HNPS_proceedings_template.docx
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Κατάθεση άρθρου, βήμα 2/5

εμφάνιση στοιχείων μετά το 
ανέβασμα του αρχείου
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Κατάθεση άρθρου, βήμα 3/5

Eισαγωγή στοιχείων εργασίας: 

  Πρέπει να εισάγετε όλους τους 
συγγραφείς, το email του 
καθενός και το affiliation 

αν δε γνωρίζετε κάποιο email, 
εισάγετε 

hnps1990@gmail.com 
στο αντίστοιχο κελί.

mailto:hnps1990@gmail.com
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Κατάθεση άρθρου, βήμα 3/5

Για κάθε νέο συγγραφέα που 
εισάγετε, κλικ στο 

Add Author και επανάλαβετε 
την εισαγωγή στοιχείων. Για 

μεγάλα collaborations, πχ nTOF, 
Miniball etc, μπορείτε να 
αναφέρετε μερικούς 

συγγραφείς και μετά ως 
τελευταίο συγγραφέα το: 

for the <…> Collaboration 

Κατόπιν συμπληρώστε τον τίτλο 
και την περίληψη του άρθρου 
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Κατάθεση άρθρου, βήμα 4/5

Αν υπάρχουν supplementary 
data, φορτώστε το αντίστοιχο 

αρχείο (πχ zip). 

Συνήθως δεν υπάρχει τέτοια 
ανάγκη στα Συμπόσια της 

ΕΕΠΦΕ, οπότε απλά πατήστε 
Save and continue
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Κατάθεση άρθρου, βήμα 5/5

Επιβεβαιώστε την ορθότητα του 
αρχείου που ανεβάσατε προς 

υποβολή στο 
HNPS Adv. Nucl. Phys.

Ολοκληρώστε την υποβολή. 
Μετά την επιτυχή υποβολή, θα 
εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:
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Αν θέλετε να υποβάλετε κι άλλο άρθρο…

Ξεκινήστε νέα υποβολή, 
ακολουθώντας τη διαδικασία 

που προαναφέρθηκε

Λίστα με υποβληθέντα 
άρθρα



Πώς να καταθέσετε το άρθρο σας στο 
 HNPS Advances in Nuclear Physics

ΜΕΡΟΣ 3ο 

τρόπος αναφοράς, DOI άρθρου, 
λοιπές πληροφορίες



έτος 
έκδοσηςτόμος

Ορθός τρόπος αναφοράς
• Μετά τη δημοσίευση του τόμου Πρακτικών στη διεύθυνση 

https://is.gd/praktika 

μπορείτε να αναζητήσετε το άρθρο που σας ενδιαφέρει με τα παρακάτω βήματα: 

• Menu > Archives 

• Επιλέξτε τον τόμο που σας ενδιαφέρει (πχ HNPS2018) 

• Κλικ στο εξώφυλλο ή στο “Table of Contents” 

• Εντοπίστε το άρθρο που σας ενδιαφέρει (π.χ. το 5ο στη σειρά) 

• Δεξιά αναγράφεται η σελίδα (31-36) 

• Η σωστή αναφορά είναι: 

H. Rahangdale et al., “Branching Ratio Measurement in 23Ne Beta Decay”, 
HNPS Adv. Nucl. Phys 2018, 31-36 (2018)
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Εύρεση του DOI
• Κάθε άρθρο έχει ένα μοναδικό αριθμό ψηφιακής 
αναγνώρισης (DOI) 

• Για να βρείτε το DOI κάποιου άρθρου που σας 
ενδιαφέρει: 

• Κλικ στο άρθρο 

• Πλοήγηση στο τέλος της σελίδας 

• Πριν την κεφαλίδα REFBAKS βρίσκεται ο αριθμός DOI

22



DOI

 Τα DOI έχουν αποδοθεί, αλλά 
δεν έχουνακόμη ενεργοποιηθεί, 
κάτι το οποίο θα γίνει σύντομα 
μόλις εκδοθεί πιστοποιητικό 

ασφαλείας για https



Σχόλια;
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• Για οποιαδήποτε διόρθωση, σχόλιο ή πρόταση για 
βελτίωση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την 
ΕΕΠΦΕ στο email 

hnps1990@gmail.com 

• ή με το συντονιστή της ηλεκτρονικής έκδοσης 

tmertzi@phys.uoa.gr

mailto:hnps1990@gmail.com
mailto:tmertzi@phys.uoa.gr

