
Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τη διαδικασία υποβολής 

χειρογράφων;  Μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδα της διαχείρισης και 

αποσαφήνισης των βάσεων δεδομένων των συγγραφέων και των αξιολογητών; Πώς 

μπορούμε να βελτιώσουμε την ακρίβεια της αναζήτησης συγγραφέων; 

Γιατί έχουμε τόσα πολλά διπλά αρχεία συγγραφέων; Πού μπορούμε να βρούμε 

τους καλύτερους αξιολογητές; 

Οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί εκδότες αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα 
συγγραφικών δικαιωμάτων. Πασχίζουν να διατηρήσουν ακριβείς βάσεις δεδομένων, που 
είναι χρήσιμες για να αντιληφθεί κανείς την ιστορία των συγγραφέων, για ακριβείς αναζητήσεις 
με βάση το όνομα, και την αναζήτηση και διαχείριση των αξιολογητών. Όταν δεν υπάρχουν 
μοναδικοί αναγνωριστικοί αριθμοί για τους δημιουργούς, συχνά τα μεταδεδομένα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν χειρονακτικά για να γίνει επιτυχώς το ταίριασμα των συγγραφέων και των 
άρθρων. 

Με το να συνδέονται οι επιστήμονες και οι ακαδημαϊκοί με τις αναφορές τους, το ORCID 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κομβικό σημείο πληροφόρησης, και να επιτρέπει στους 
ερευνητές και τους εκδότες να διαχειριστούν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας. Το ORCID σας επιτρέπει να συνδέετε  αξιόπιστα και 
αδιαμφισβήτητα τους συγγραφείς με το ολοκληρωμένο, σωστό, και τρέχων ακαδημαϊκό 
άρθρο, το οποίο σας βοηθάει να παρακολουθείτε τις μοναδικές συμβολές.

           Το ORCID βοηθάει τους εκδότες:

• Να ταυτίσουν και να διαχωρίσουν ξεκάθαρα τους συγγραφείς.
• Να απλουστεύσουν τη διαδικασία κατάθεσης των χειρογράφων.

• Να ανακαλύπτουν γρήγορα αναγνώστες και αξιολογητές.
• Να βελτιώσουν την ταχύτητα και την ακρίβεια αναζήτησης    

 του συγγραφέα.
• Να υποστηρίξουν τη συμμόρφωση με τις πολιτικές     

  κατάθεσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και    
  άρθρων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Το ORCID μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε 
καλύτερα τους συγγραφείς και τους αξιολογητές 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.

Διαχειριστείτε Τους Συγγραφείς Σας

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.

Οτιδήποτε κάνουμε 
καθοδηγείται από δεδομένα, 
άρα χρειαζόμαστε αξιόπιστα 

αναγνωριστικά συγγραφέων. 
Αλλά δεν μπορούν να 

υπάρχουν αξιόπιστα 
αναγνωριστικά συγγραφέων 

χωρίς το ORCID. 
Πολ Πέτερς, Αρχηγός Γραφείου 

Στρατηγικής στις Εκδόσεις Hindawi

Το ORCID όχι μόνο 
προσφέρει βελτιωμένες 
διαδικασίες εκδόσεων, 
αλλά η συμμετοχή των 

εκδοτών επιτρέπει επίσης 
βελτιωμένες διαδικασίες για 

τους συνεργάτες τους, όπως 
τους χρηματοδότες και τα 

πανεπιστήμια. 
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Επισκεφτείτε το orcid.org 
για να μάθετε περισσότερα.
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