
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE SCHOLAR 
 
 
BHMA 1: Δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού Google σε περίπτωση που δεν έχετε (Σε 
περίπτωση που έχετε ήδη λογαριασμό gmail πηγαίνετε κατευθείαν στο ΒΗΜΑ 2). 
 
Επιλέξτε «Είσοδος» επάνω δεξιά στην παρακάτω οθόνη. 

  
Επιλέγοντας «Είσοδος» μεταφέρεστε στην επόμενη οθόνη. Επιλέξτε  «Δημιουργία λογαριασμού». 

 
 
Επιλέγοντας την εντολή «Δημιουργία λογαριασμού» μεταφέρεστε στην επόμενη οθόνη. 
 



 
Για τη δημιουργία νέου λογαριασμού θα πρέπει να εισάγετε υποχρεωτικά στην προηγούμενη οθόνη 
τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αν δεν επιθυμείτε να 
δημιουργήσετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Gmail, επιλέγετε την εντολή «Χρήση της τρέχουσας 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» και δήλωνετε μία ήδη υπάρχουσα ηλεκτρονική διεύθυνση 
ταχυδρομείου βάσει της οποία θα δημιουργηθεί ο προσωπικός σας λογαριασμός στην Google.  
 
Εφόσον έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία επιλέξτε την εντολή «Επόμενο», η οποία σας μεταφέρει στην 
επόμενη oθόνη. Εδώ καλείστε να συμπληρώσετε την ημερομηνία γέννησης και κάποιο e-mail 
ανάκτησης ή το κινητό σας τηλέφωνο.  
 

 
Στην συνέχεια Θα πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους της Google και να επιλέξετε την εντολή 
«Δημιουργία Λογαριασμού». 
  



Βήμα 2ο: Είσοδος στην Google Scholar (Google Μελετητής) 
Για να εισέλθετε στην Google Scholar θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα https://scholar.google.gr και να 
πατήσετε «Είσοδος» επάνω δεξιά. 

 
 

Εισάγετε τo Ε-mail του προσωπικού σας λογαριασμού Google και τον κωδικό πρόσβασης.  

 
 
  



Δημιουργία profile ερευνητή στο Google Scholar (Google Μελετητής).  
Στην συνέχεια επιλέγετε «Προφίλ» επάνω αριστερά και ενημερώνετε την σχετική καρτέλα όπως 
φαίνεται στην επόμενη οθόνη.  
Το όνομά σας συστήνεται να το γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες όπως εμφανίζεστε συχνότερα στις 
διεθνείς βάσεις δεδομένων.  
Είναι σημαντικό στην πεδίο συνεργασία (affiliation)  να δηλώσετε την επίσημη ονομασία του 
Πανεπιστημίου στην αγγλική γλώσσα: “University of West Attica”.  
Στο πεδίο E-mail πρέπει να δηλωθεί  το ακαδημαϊκό σας E-mail (....@uniwa.gr) ώστε να γίνει 
επαλήθευση της ακαδημαϊκή σας προέλευσης. 
Στα πεδία ενδιαφέροντος αναγράφονται τα επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος. 
Στην επιλογή αρχική σελίδα προαιρετικά μπορείτε να γράψετε το link του Πανεπιστημίου όπου 
υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για εσάς.  
 

 
 
  



Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται τα άρθρα που εντόπισε η μηχανή αναζήτησης βάσει του ονόματος 
του συγγραφέα. Καθώς μπορεί να εντοπίζονται ερευνητές με το ίδιο ή παρόμοιο επίθετο αλλά σε 
διαφορετικό επιστημονικό πεδίο, η μηχανή αναζήτησης προτείνει τα επιστημονικά τεκμήρια που 
εντόπισε ομαδοποιώντας τα ανά όνομα συγγραφέα και επιστημονικό πεδίο. Ο κάτοχος του προφίλ 
πρέπει να επιλέξει εκείνα στα οποία συμμετέχει ως συγγραφέας κάνοντας τσεκ στο τετραγωνάκι επάνω 
αριστερά. Στην συνέχεια θα έχει την δυνατότητα να ελέγξει χειροκίνητα και να επιλέξει καθεμία 
δημοσίευση χωριστά ακόμη και σε δεύτερο χρόνο. 

 
 
 

 
 



Μόλις επιλέξετε τον συγγραφέα ή τα άρθρα επάνω δεξιά φαίνεται ο αριθμός των άρθρων που θα 
συμπεριληφθούν αρχικά στο προφίλ σας. Στην συνέχεια οδηγήστε στην επόμενη επιλογή που είναι η 
επιλογή «Ρυθμίσεις». 
 
 

 
 
Το προφίλ σας είναι πλέον έτοιμο. Έχετε την δυνατότητα να είναι ιδιωτικό ή δημόσιο. Εάν έχετε κάνει 
επιβεβαίωση στο ακαδημαϊκό σας e-mail η διεύθυνση εμφανίζεται ως επαληθευμένη. Εάν όχι 
εμφανίζεται ως μη επαληθευμένη. 
 

 
 
Σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε κάποια δημοσίευση επιλέγετε το + δίπλα από την λέξη ΤΙΤΛΟΣ 
και μπορείτε να το κάνετε είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα. Στην αναζήτηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
και άλλες λέξεις κλειδιά εκτός από το όνομα με το οποίο εμφανίζεστε ώστε να εντοπίσετε και 
δημοσιεύσεις τις οποίες μπορεί να μην βρήκε η μηχανή αναζήτησης. 
 



 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Σχετικά με την Google Scholar υπενθυμίζεται ότι παρά τον τεράστιο αριθμό πηγών που περιλαμβάνει, 
είναι κατάλληλο για βιβλιομετρικές αναλύσεις που αναφέρονται κυρίως σε επίπεδο ερευνητή και 
δευτερευόντως σε επίπεδο περιοδικών ή Ιδρυμάτων. 
Υπάρχει πιθανότητα, καθώς το σύστημα δεν βασίζεται στην ανάλυση των μεταδεδόμενων από τους 
ίδιους τους εκδότες αλλά στην ρομποτική αναζήτηση μέσω του Bot της  Google, να αποδίδονται σε 
διαφορετικούς συγγραφείς δημοσιεύσεις συγγραφέων με κοινό επίθετο σε περίπτωση που έχετε 
επιλέξει  την αυτόματη ενημέρωση. Αν θέλετε να αποεπιλέξετε την αυτόματη ενημέρωση μετά την 
δημιουργία του προφίλ σας, πατήστε δίπλα από την λέξη ΤΙΤΛΟΣ  το + και η τελευταία επιλογή σας 
δίνει αυτή την δυνατότητα. Ωστόσο η αυτόματη ενημέρωση είναι και ο λόγος που αξίζει να έχει κανείς 
την  Google Scholar.Θα πρέπει να κάνετε συχνό έλεγχο των δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο προφίλ 
σας. 
 
Με εκτίμηση 
 
Γεώργιος Βασιλόπουλος 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Νοσηλευτικής και Διαχείρισης Χρονίων Ελκών 
Τμήμα Νοσηλευτικής 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
 
 


