
Οι ερευνητικοί οργανισμοί αγωνίζονται να εξακριβώσουν με ακρίβεια και ευκολία την ταυτότητα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, των μεταπτυχιακών φοιτητών, των ερευνητών, και ακαδημαϊκών και να 

τους συνδέουν με όλες τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Ακόμα και όταν υπάρχουν προφίλ των 

ερευνητών και ακαδημαϊκών σε τοπικό επίπεδο, αυτά απαιτούν συνεχείς (και συχνά  χειρονακτικές) 

ενημερώσεις, και οι πληροφορίες συχνά δεν ακολουθούν τους ερευνητές όταν αυτοί μετακινούνται 

μεταξύ οργανισμών ή ακόμα μεταξύ τμημάτων στο ίδιο ίδρυμα. 

Το ORCID σας επιτρέπει να συνδέετε τους ερευνητές σας αξιόπιστα και αδιαμφισβήτητα με το 

ολοκληρωμένο, σωστό και τρέχον ακαδημαϊκό αποτέλεσμα. Με το να χρησιμοποιείτε τον αναγνωριστικό 

αριθμό ORCID καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, η επιστημονική κοινότητα θα είναι περισσότερο ικανή 

να ξεχωρίσει τις μοναδικές συνεισφορές των ατόμων ως συγγραφείς, ερευνητές, υπότροφοι, καθηγητές 

και εφευρέτες.

Το ORCID μπορεί να βελτιώσει: 
• Την οργανωτική διαχείριση της ερευνητικής δραστηριότητας των ακαδημαϊκών και ερευνητών.

• Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιστημονικής παραγωγής.

• Τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα πληροφόρησης, εντός και εκτός του ιδρύματός 

σας.

• Την ακρίβεια των δημόσιων αρχείων σας.

• Την ανταλλαγή δεδομένων και συμμόρφωση με τις πολιτικές κατάθεσης των    

 ερευνητικών αποτελεσμάτων και άρθρων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Το ORCID μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε 
καλύτερα τις συμβολές των ερευνητών και των 
ακαδημαϊκών σας με το να τους παρέχει ένα μητρώο 
μοναδικών αναγνωριστικών αριθμών για ερευνητές και 
ακαδημαϊκούς που είναι ανοιχτό, δεν είναι ιδιόκτητο, είναι 
διαφανές, είναι κινητό και βασίζεται στην κοινότητα.

Ενώστε Τους Ερευνητές 
και Τις Συμμετοχές τους  

Πώς μπορούμε με ακρίβεια να αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα 
και τις αδυναμίες της έρευνάς μας; Πώς μπορούμε να κάνουμε 
συστηματικό προσδιορισμό των πνευματικών επιτευγμάτων που 
προκύπτουν από τους ακαδημαϊκούς μας; Ποίοι είναι οι ειδικοί; 
Πώς μπορούμε αποτελεσματικά να συμμορφωθούμε με τις 
μυριάδες απαιτήσεις τήρησης των αρχείων από τους χρηματοδότες 
και τους διαπιστευτές; Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τα 
αποθετήρια των άρθρων μας ενημερωμένα; 

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.

Θέλουμε να 
χρησιμοποιήσουμε 

το ORCID για να 
απλοποιήσουμε τη 

ζωή των ερευνητών 
του Πανεπιστημίου της 

Οξφόρδης όταν εργάζονται 
με πανεπιστημιακά 

συστήματα και συστήματα 
εκδοτών με το να 

επαναχρησιμοποιούμε τις 
πληροφορίες που υπάρχουν 

ήδη για τη διαχείριση 
δεδομένων δημοσιεύσεων 

και συμμετοχών. Το 
σύνθημα είναι: «Είσοδος στο 

σύστημα μια φορά – συχνή 
επαναχρησιμοποίηση.»
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Επισκεφτείτε το orcid.org 
για να μάθετε περισσότερα.

Εγγραφείτε στο ORCID σήμερα και γίνετε μέρος της λύσης. GREEK_NPResearch_0314


