
 

 

 

 

 

 

Οδηγός δημιουργίας προφίλ στο ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID) 

 
Τι είναι ORCID; 

Η ORCID (Open Researcher and Contributor ID) είναι μια προσπάθεια σε 
παγκόσμιο επίπεδο για: 

 

• τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός μητρώου μοναδικών  
αναγνωριστικών των ερευνητών/ερευνητριών 

• τη διαφανή και απρόσκοπτη διασύνδεση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, μέσω της 
συμφωνίας με την ORCID, υιοθετεί και παρέχει στα μέλη του τις 
Premium υπηρεσίες της ORCID μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τα μέλη 
του και παρέχοντας τοπική υποστήριξη και μια σειρά από πόρους και 
υπηρεσίες. 

Περισσότερες πληροφορίες https://orcid.heal-link.gr/ 

 

 

 
 



Βήμα 1ο Αρχικά μπαίνουμε στην κεντρική σελίδα του ORCID  
https://orcid.org/ και επιλέγουμε “SIGN IN/REGISTER” (Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1 

 

Στην συνέχεια επιλέγουμε “Register Now” (Εικόνα 2). Η διαδικασία αυτή 
αποτελείται από 3 βήματα. 

 

Εικόνα 2 

Βήμα 2ο . Εισάγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (Εικόνα 3), Όνομα, 
Επώνυμο και το ιδρυματικό σας e-mail. Στην συνέχεια πατάτε “Next”. 



 

Εικόνα 3 

Βήμα 3ο . Ορισμός του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας. Ο 
κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 χαρακτήρων, ένας εκ 
των οποίων πρέπει να είναι γράμμα ή σύμβολο και ένας αριθμός. 



 

Εικόνα 4 

 

Βήμα 4ο . Επιλέγουμε την ορατότητα του λογαριασμού μας. Οι επιλογές 
μας είναι να είναι ορατός σε όλους/όλες (Everyone), σε συγκεκριμένους 



οργανισμούς (Trusted Organizations) ή μόνο σε εσάς (Only me), όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 5. Στην σελίδα αυτή θα πρέπει να διαβάσουμε τους 
όρους χρήσης της υπηρεσίας και να επιλέξουμε ότι συμφωνούμε. Τέλος 
επιλέγουμε και συμπληρώνουμε το captcha (Completely Automated 
Public Turing test to tell Computers and Humans Apart ) προκειμένου να 
ξεχωρίσει το σύστημα αν ο χρήστης / η χρήστρια είναι άνθρωπος ή 
μηχανή και επιλέγουμε “REGISTER”. 

 

 

Εικόνα 5 

 



Μετά τα τρία αυτά βήματα έχουμε δημιουργήσει τον λογαριασμό μας 
και αυτόματα έχουμε εισέρθει στο περιβάλλον (Εικόνα 6). Όπως μας 
ενημερώνει το σύστημα (κίτρινο κομμάτι στο πάνω μέρος της Εικόνας 6), 
έχει σταλεί verification e-mail στον λογαριασμό που έχετε δηλώσει, με 
βάση το οποίο ενημερώνεται το σύστημα ότι όντως το e-mail που έχετε 
δηλώσει είναι δικό σας, πατώντας το κουμπί “Verify your email address” 
(Εικόνα 7).   

 

 

Εικόνα 6 

 

 

Εικόνα 7 

 



Το μοναδικό ORCID μας περιέχεται στο e-mail καθώς και στην σελίδα που 
έχετε εισέλθει (Εικόνα 8). Στο στάδιο αυτό μπορούμε να εισάγουμε στο 
σύστημα πληροφορίες που αφορούν την εργασία μας, την εκπαίδευση 
κ.α. (Εικόνα 8). 

 

 

Εικόνα 8 


