
  

 

 

Υπογραφή Συμφωνίας Open Access μεταξύ του ΣΕΑΒ και του Wiley 

 

HOBOKEN, NJ – 14 Δεκεμβρίου 2022 – Ο Wiley, ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες στον κόσμο και 

πρωτοπόρος στην έρευνα και την εκπαίδευση, ανακοίνωσε σήμερα μια νέα τριετή συμφωνία ανοικτής 

πρόσβασης με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). 

_________________________________________________________________________________ 

Η συμφωνία, η οποία αποτελεί την πρώτη του Wiley στην Ελλάδα, επιτρέπει σε 43 συμμετέχοντα 

ιδρύματα-μέλη, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά του Wiley και παρέχει στους ερευνητές τη 

δυνατότητα να δημοσιεύουν άρθρα ανοικτής πρόσβασης στα υβριδικά περιοδικά του Wiley. Μέσω 

αυτής της συμφωνίας, ο ΣΕΑΒ συνεχίζει να εκπληρώνει την αποστολή του, που είναι να υποστηρίζει 

έλληνες ερευνητές, παρέχοντας πρόσβαση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών 

πηγών/περιοδικών. 

Η Kathryn Sharples, Αντιπρόεδρος Open Research του Wiley, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που 

συνεργαζόμαστε με τον ΣΕΑΒ, για τη δημιουργία περισσότερης ανοικτής έρευνας και την ανάδειξη 

της ελληνικής επιστημονικής επικοινώνησης στην παγκόσμια σκηνή». 

Η καθηγήτρια Θεοδώρα Ιωαννίδου, Πρόεδρος του ΣΕΑΒ, δήλωσε: «Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για 

την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα, ο ΣΕΑΒ θεωρεί τη συμφωνία ανοικτής πρόσβασης με τον Wiley ως 

ορόσημο για τα ελληνικά ιδρύματα και τους ερευνητές τους, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανοικτότητα 

και την προβολή της ελληνικής έρευνας». 

Ο Wiley προωθεί το εγχείρημα της ανοικτής πρόσβασης σε συνεργασία με περισσότερους από 40 

εταίρους παγκοσμίως και παραμένει επικεντρωμένος στη διευκόλυνση του κινήματος ανοικτής 

πρόσβασης σε όλο τον κόσμο. Προσφάτως, ο Wiley συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Tulane στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, το b-on στην Πορτογαλία και το Projekt DEAL στη Γερμανία προκειμένου να 

προσφέρει περισσότερη ανοικτή έρευνα και να διευκολύνει την ανοικτότητα στο μέλλον. 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ WILEY 

Ο Wiley είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες στον κόσμο και παγκόσμιος ηγέτης στην 
επιστημονική έρευνα και την εκπαίδευση. Έχοντας ιδρυθεί το 1807, ο Wiley ενδυναμώνει την 
εκπαίδευση και διαμορφώνει το ανθρώπινο δυναμικό.. Μέσω του βιομηχανικά κορυφαίου 
περιεχομένου, των ψηφιακών πλατφορμών και των δικτύων γνώσης, η εταιρεία εκπληρώνει τη 
διαχρονική αποστολή της να αναδεικνύει την ανθρώπινη δυναμική και τις ανθρώπινες 
δυνατότητες 

  

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Wiley στο Wiley.com .  

Σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Wiley στο Facebook , Twitter , LinkedIn και Instagram . 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΑΒ 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) λειτουργεί από το 1998. Μέλη του είναι όλα 

τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Ο ΣΕΑΒ συμμετέχει ενεργά σε έργα, πρωτοβουλίες και σχετικές εξελίξεις που 

διαμορφώνουν το τοπίο των επιστημονικών δημοσιεύσεων στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται με τρόπο που 

είναι επωφελής για τα μέλη του και για την επιστημονική κοινότητα.  

Μάθετε περισσότερα στο https://www.heal-link.gr . 

 

Σχετικές επαφές:  

Wiley – Dominique Barthel / dbarthel@wiley.com  

ΣΕΑΒ – Λία Ολλανδέζου / liollan@heal-link.gr  
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