
Η Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Ανοικτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης (BOAI – Budapest Open Access 
Initiative) αναφέρει τους δύο παρακάτω τρόπους παροχής Ανοικτής Πρόσβασης : 
  

Στον  «Πράσινο δρόμο», ο 
συγγραφέας  καταθέτει τις 
προδημοσιεύσεις ή μετα-δημοσιεύσεις του στο 
ιδρυματικό αποθετήριο. Αυτή η διαδικασία 
ονομάζεται και αυτο-αρχειοθέτηση (self-archive). 
Οι πολιτικές των εκδοτών για την αυτό-απόθεση 
μπορούν να αναζητηθούν μέσω του Sherpa-
Romeo. 
  

Στον   «Χρυσό Δρόμο»   η δημοσίευση γίνεται 
άμεσα ανοικτά προσβάσιμη κατόπιν 
δημοσίευσης της σε επιστημονικό περιοδικό 
Ανοικτής Πρόσβασης. Το κόστος (Article 
Processing Charges/APC) που σχετίζεται με τη 
δημοσίευση καλύπτεται είτε από τον συγγραφέα 
μέσω των τελών έκδοσης  ή μέσω της κάλυψης 
τους από τρίτους, όπως είναι οι χρηματοδότες 
έρευνας. Άλλη λύση είναι να δημοσιεύεται σε 
εκδότες όπου ο ΣΕΑΒ έχει εξασφαλίσει έκπτωση 
ή και απαλλαγή. 

  
Αναλυτικά δείτε πληροφορίες για τους παρακάτω Εκδότες όπου έχουν εξασφαλιστεί επωφελής συμφωνίες για 
τους Έλληνες ερευνητές : 
  
  

Απαλλαγή από τα τέλη δημοσίευσης μέσω 
συμφωνίας του ΣΕΑΒ 

  
Έκπτωση στα τέλη δημοσίευσης μέσω συμμετοχής 
της ΒΚΠ 
  

Royal Society of Chemistry: Πρόσβαση σε πλήρες 
κείμενο περιοδικών και συγκεκριμένος αριθμός 
δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης σε περιοδικά 
Χημείας 
  

Elsevier: 10% έκπτωση για τους συγγραφείς στο 
κόστος δημοσίευσης σε ένα διεπιστημονικό εύρος 
περιοδικών. 

Open Library of Humanities: Συμμετοχή (membership) 
για δημοσιεύσεις σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης σε 
περιοδικά των ανθρωπιστικών επιστημών. Δείτε 
το δελτίο τύπου του OLH  
  

Emerald: 10% έκπτωση για τους συγγραφείς στο 
κόστος δημοσίευσης σε ένα διεπιστημονικό εύρος 
περιοδικών. 
  

SCOAP3: Συμμετοχή (membership) για δημοσιεύσεις 
ανοικτής πρόσβασης σε περιοδικά της φυσικής υψηλής 
ενέργειας. 
  

IEEE: 10% έκπτωση για τους συγγραφείς στο κόστος 
δημοσίευσης σε περιοδικό της επιστήμης 
πληροφορικής. 
  

Oxford University Press: Προπληρωμένος λογαριασμός 
για συγκεκριμένο αριθμό δημοσιεύσεων σε ένα 
διεπιστημονικό εύρος περιοδικών. 
  

Wiley: 10% έκπτωση για τους συγγραφείς στο κόστος 
δημοσίευσης σε ένα διεπιστημονικό εύρος περιοδικών. 
  

Cambridge University Press: Πρόσβαση σε πλήρες 
κείμενο περιοδικών του εκδότη και συγκεκριμένος 
αριθμός δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης σε ένα 
διεπιστημονικό εύρος περιοδικών 
  

 

  
Περισσότερες πληροφορίες για τις Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης  του ΣΕΑΒ μπορείτε να βρείτε στη σχετική 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 
  

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://rsc.org/
http://elsevier.com/
http://openlibhums.org/
https://www.openlibhums.org/news/355/
http://emeraldinsight.com/
http://scoap3.org/
http://ieeexplore.ieee.org/
http://academic.oup.com/journals
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://cambridge.org/core
https://www.heal-link.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.heal-link.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/

