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Εκδότης/Πάροχος Έτη σύμβασης Περιεχόμενο σύμβασης Όροι OA 
American Chemical Society 2019-2021 Πρόσβαση στο πακέτο τίτλων Core Plus  

American Institute of Physics 2019-2021 Πρόσβαση σε 21 τίτλους ηλεκτρονικών 
περιοδικών 

 

American Physical Society 2019 
(σε διαδικασία 

ανανέωσης) 

Πρόσβαση σε 10 τίτλους ηλεκτρονικών 
περιοδικών και στο αρχείο των Physical Reviews 

 

Association for Computing 
Machinery 

2019 
(σε διαδικασία 

ανανέωσης) 

Πρόσβαση σε ολόκληρη τη συλλογή ACM Digital 
Library 

 

Cambridge University Press 2019-2021 Σταδιακά μέχρι το 2021, πρόσβαση σε ολόκληρη 
την τρέχουσα Premium συλλογή του εκδότη 

Κάλυψη εξόδων δημοσίευσης σε 
καθεστώς ανοικτής πρόσβασης 70 
εργασιών ανά έτος 

Elsevier 2019-2021 Πρόσβαση  στη βάση Scopus, στη συλλογή 
ηλεκτρονικών περιοδικών Freedom Collection 
(με perpetual rights σε 1165 τίτλους 
ηλεκτρονικών περιοδικών) και σε 58 σειρές 

10% έκπτωση για τους συγγραφείς 
στο κόστος δημοσίευσης εργασιών 
σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης 

Emerald 2019-2021 • Πρόσβαση σε όλους τους τίτλους 
ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδότη 

• Πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία του 
εκδότη που θα εκδοθούν μέσα στην τριετία 
2019-2021 των συλλογών Business, 
Management & Economics και Social Sciences 

10% έκπτωση για τους συγγραφείς 
στο κόστος δημοσίευσης εργασιών 
σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης 

IEEE 2019-2021 Πρόσβαση στη συλλογή ηλεκτρονικών 
περιοδικών ASPP και στη συλλογή πρακτικών 
συνεδρίων POP ALL 

 

Institute of Physics 2019-2021 Πρόσβαση σε ολόκληρη τη συλλογή του εκδότη 
(IOPscience extra 2019) 
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Εκδότης/Πάροχος Έτη σύμβασης Περιεχόμενο σύμβασης Όροι OA 
InterOPTICS 
 
 

 

Σεπ. 2019 - Αύγ. 
2021 

• 25 ηλεκτρονικά μεταφραστικά βιβλία του 
John Benjamins 

• Open Library of Humanities 
• Portico 
• Thesaurus Linguae Graecae 

 

OVID 2019-2021 Πρόσβαση σε 216 τίτλους του LWW και στη 
συλλογή PsycARTICLES 

Green OA περίοδος embargo 6-12 
μήνες 

Oxford University Press 2019-2021 • Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή ηλεκτρονικών 
περιοδικών του εκδότη (357 τίτλοι) 

• Πρόσβαση στις βάσεις Grove Art και Grove 
Music 

Προπληρωμένος λογαριασμός για 
κάλυψη εξόδων δημοσίευσης 
συγκεκριμένου αριθμού εργασιών σε 
καθεστώς ανοικτής πρόσβασης 

Project MUSE 2019-2021 Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά της 
Premium Collection 2019 

 

Royal Society of Chemistry 2019-2021 Πρόσβαση σε 40 τίτλους ηλεκτρονικών 
περιοδικών 

Κάλυψη εξόδων δημοσίευσης σε 
καθεστώς ανοικτής πρόσβασης 60 
εργασιών ανά έτος 

Springer 2019-2021 • Πρόσβαση σε 1095 τίτλους ηλεκτρονικών 
περιοδικών 

• Πρόσβαση στο περιοδικό Nature 
• Πρόσβαση σε 20 συλλογές ηλεκτρονικών 

βιβλίων που έχουν εκδοθεί το προηγούμενο 
έτος 

 

Taylor & Francis 2019-2021 Πρόσβαση σε περίπου 850 τίτλους ηλεκτρονικών 
περιοδικών 
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Εκδότης/Πάροχος Έτη σύμβασης Περιεχόμενο σύμβασης Όροι OA 
Wiley 2019-2021 • Πρόσβαση σε όλους τους τίτλους 

ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδότη 
• Πρόσβαση σε όλους τους τίτλους 

ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδότη (με 
perpetual rights στα ηλεκτρονικά βιβλία που 
έχουν εκδοθεί 2 έτη πριν) 

10% έκπτωση για τους συγγραφείς 
στο κόστος δημοσίευσης εργασιών 
σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης 

 


