
Ανεξάρτητα από τον τομέα ειδίκευσής σας ή τον τόπο εργασία σας, είναι σημαντικό για 

τη φήμη και την καριέρα σας η έρευνα, οι ακαδημαϊκοί οργανισμοί και χρηματοδότες, οι 

εκδότες, οι επιστημονικές εταιρίες και ενώσεις, οι ερευνητές συνάδελφοί σας και ακαδημαϊκοί 

να μπορούν εύκολα και  με βεβαιότητα να εντοπίζουν και να συνδέουν τη δουλειά σας – και 

μόνο τη δουλειά σας- με εσάς. Το ORCID σας βοηθάει να συνδέετε εύκολα και αξιόπιστα τη 

μοναδική σας ταυτότητα με τις συμμετοχές σας, όπως τις βάσεις δεδομένων, τα άρθρα, τα 

βιβλία, τις ιστορίες των μέσων ενημέρωσης, τα δείγματα, τα πειράματα, τις πατέντες, και τα 

σημειωματάρια. 

Ο αριθμός ORCID σας αναγνωρίζει ως κατόχους του αρχείου των συμμετοχών σας.  

Μπορείτε να διατηρήσετε όλες τις σημαντικές πληροφορίες σε ένα μέρος και να ορίζετε τις 

δικές σας ρυθμίσεις ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που είναι 

διαθέσιμες δημόσια, τις πληροφορίες που μοιράζονται με αξιόπιστους συνεργάτες και ποίοι 

είναι αυτοί οι συνεργάτες. 

Το ORCID παρέχει διαλειτουργικότητα με πολλά συστήματα και ιδρύματα. Το ORCID σας 

επιτρέπει να συνδέεστε με άλλα αναγνωριστικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που διατηρούνται από τους χρηματοδότες και τους εκδότες, και 

μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα δωρεάν με αυτά τα 

πληροφοριακά συστήματα. 

 Η εγγραφή είναι δωρεάν και γρήγορη για όλους τους 

ερευνητές και ακαδημαϊκούς. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Το ORCID είναι ένα μητρώο μοναδικών αναγνωριστικών αριθμών για 

ερευνητές και ακαδημαϊκούς, που είναι ανοιχτό, δεν είναι ιδιόκτητο, είναι 

διαφανές, είναι κινητό και βασίζεται στην κοινότητα. Το ORCID παρέχει 

ένα μόνιμο ψηφιακό αναγνωριστικό αριθμό που κάνει κάθε άτομο να 

ξεχωρίζει από τους συνεργάτες του και υποστηρίζει αυτοματοποιημένα 

διασυνδέσεις σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες. 

ΟργανωθεÍτε

Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι θα λάβω αναφορές και θα 

αναγνωριστούν όλες οι συμμετοχές μου σε μια έρευνα; Δεν θα έπρεπε 

να υπάρχει ένας τρόπος να μειωθεί ο χρόνος που ξοδεύουμε σε 

διοικητικές απαιτήσεις και την υποβολή εκθέσεων; Πώς μπορεί 

κάποιος να διατηρήσει τον έλεγχο των συμμετοχών του;   

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.

Σκοπός του ORCID είναι να 
αποσαφηνίσει την έρευνά σας 

από την έρευνα κάποιων άλλων 
που έχουν ίδιο ή παρόμοιο 

ονόμα. Χωρίς αυτήν την 
αποσαφήνιση θα συνεχίσουμε 
να ελέγχουμε τη βιβλιογραφία 

χειρονακτικά. Έχουμε καλύτερα 
πράγματα να κάνουμε με το 

χρόνο μας. 
Μαρκ Γκρίνμπεργκ, Καθηγητής Σλαβικών 

Γλωσσών και Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο του 
Κάνσας, Ηνωμένες Πολιτείες. 

Για να μπορέσουμε να 
ανακαλύψουμε έναν ερευνητή 
και τη δουλειά του καθόλη τη 

διάρκεια της καριέρας του είναι 
λογικό να έχουμε μοναδικούς 

αναγνωριστικούς κωδικούς. 
Πιστεύω ότι η ταυτοποίηση 
μέσω των αριθμών ORCID 

ήρθε για να μείνει.   
Αντόνιο Νιβς Καθηγητής, Ομοσπονδιακό 

Πανεπιστήμιο του ABC (UFABC), Βραζιλία

Επισκεφτείτε το orcid.org 
για να μάθετε περισσότερα.

Εγγραφείτε στο ORCID σήμερα και γίνετε μέρος της λύσης. GREEK_IndResearch_0314


