
Για να σχεδιάσετε καταλλήλως το χρηματοδοτικό πρόγραμμα και τη μελλοντική στρατηγική 
χρηματοδότησης και να διασφαλίσετε ότι οι επενδύσεις σας μπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω 
τον σκοπό σας, πρέπει να μπορείτε να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτείτε. Μια πρόκληση είναι να μπορείτε να ενώσετε τις επενδύσεις σας με την 
έρευνα και τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα και τους υποτρόφους επιτυχώς και  αξιόπιστα. 

Το ORCID επιτρέπει τους χρηματοδότες έρευνας σαν εσάς  να σχετίζετε με ακρίβεια και 
σαφήνια τους υποτρόφους με τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης που παρέχετε. Με την 
ενσωμάτωση των αναγνωριστικών αριθμών ORCID καθόλη τη διάρκεια της έρευνας, από 
την αρχική πρόταση για χρηματοδότηση μέσω του εντοπισμού των επιχορηγήσεων και τις 
εκθέσεις ως την έκδοση και τις αναφορές των αποτελεσμάτων, η έρευνα και η επιστημονική 
κοινότητα θα είναι ικανή να ξεχωρίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις μοναδικές συνεισφορές των 
ατόμων ως συγγραφείς, ερευνητές, υπότροφοι, καθηγητές και εφευρέτες.

      Το ORCID μπορεί να βελτιώσει:
• Την ταχύτητα και ακρίβεια της διαδικασίας χρηματοδότησης.
• Το διαχειρισμό των χρηματοδοτήσεων και τη διαδικασία των αναφορών, 

συμπεριλαμβανομένης και της Απόδοσης της Επένδυσης. 
• Την ακρίβεια των δημόσιων αρχείων σας.
• Την ανταλλαγή δεδομένων και τη συμμόρφωση με τις πολιτικές κατάθεσης των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων και άρθρων.
• Την ερευνητική διαχείρηση των πληροφοριών ερευνητικής δραστηριότητας ενός 

υποτρόφου.
• Τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα πληροφόρησης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Το ORCID μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε 
καλύτερα τους υποτρόφους και τους αξιολογητές σας 
με το να παρέχει ένα μητρώο μοναδικών, μόνιμων 
αναγνωριστικών αριθμών στους ερευνητές και 
ακαδημαϊκούς, που είναι ανοιχτό, δεν είναι ιδιόκτητο, είναι 
διαφανές, είναι κινητό και βασίζεται στην κοινότητα.

Παρακολουθήστε Τον 
Αντίκτυπό Σας 

Ποιά είναι η Απόδοση της Επένδυσης της χρηματοδότησης 

που παρέχεται για την έρευνα και τις υποτροφίες; Δεν θα ήταν πιο εύκολο 

να παρακολουθούμε τι γίνεται με τους υποτρόφους μας;

Το ORCID είναι ένας ανεξάρτητος, μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που σχεδιάστηκε για 
να ωφελήσει όλους τους ενδιαφερομένους, είναι 
μοναδικός στην ικανότητά του να εκτείνεται σε όλες 
τις ειδικότητες, τους ερευνητικούς τομείς και τα εθνικά 
σύνορα. Η δυνατότητα να συνδέεται η έρευνα με τους 
ερευνητές εμπλουτίζει τη διαδικασία των επιστημονικών 
ανακαλύψεων και βελτιώνει την αποδοτικότητα των 
ερευνητικών χρηματοδοτήσεων και συνεργασιών. Το  
ORCID συνδέεται με όλους τους τομείς της ερευνητικής 
κοινότητας για την υλοποίηση αυτού του οράματος.

Η μεγαλύτερη 
ακρίβεια και διαφάνεια 

των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 

που συνδέονται με 
έναν συγκεκριμένο 
χρηματοδότη ή μια 

επιδότηση είναι 
ζωτικής σημασίας για 

να μπορέσουμε να 
κατανοήσουμε καλύτερα 

τον αντίκτυπο της 
χρηματοδότησής μας. 
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Επισκεφτείτε το orcid.org 
για να μάθετε περισσότερα.
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