
Ιστοσελίδα Heal-link  path Αρχική->Υποδομή AAI->συμμετέχοντες->εκδότες/πάροχοι 

Επί του παρόντος, οι ακόλουθοι εκδότες/πάροχοι υποστηρίζουν την πρόσβαση μέσω shibboleth. 
Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση με τον ιδρυματικό σας 
λογαριασμό. 

 ACM 
o Επιλέξτε το tab “Institutional login” 
o Πληκτρολογήστε και επιλέξτε “HEAL-Link” 

 American Chemical Society (ACS) 
o Επιλέγετε το ίδρυμά σας 

 American Institute of Physics (AIP) 
o Επιλογή Institutional access – Login via Shibboleth 
o Επιλογή του “HELLENIC ACADEMIC LIBRARIES LINK (HEAL-Link)” 
o Επιλέγετε το ίδρυμά σας 

 American Physical Society (APS) 
o Επιλογή OpenAthens Log in 
o Επιλογή του “HEAL-Link” 
o Επιλέγετε το ίδρυμά σας 

 Cambridge University Press (CUP) 
o Επιλογή Institutional Login 
o Επιλογή του “HEAL-Link” 
o Επιλέγετε το ίδρυμά σας 

 Clarivate-Web of Science (Ισχύει για τα ιδρύματα που έχουν μεμονώμένη πρόσβαση) 
o Επιλέγετε “GRNET Federation” και στη συνέχεια το ίδρυμά σας. 

 Elsevier (Sciencedirect) 
o Επιλέγετε “GRNET AAI Federation (Greece)” και στη συνέχεια το ίδρυμά σας. 

 Elsevier (Scopus) 
o Επιλέγετε “Sign in” πάνω δεξιά 
o Ακολουθείτε το link “sign in” στο “You can also sign in via your institution…” 
o Εισάγετε το όνομα του ιδρύματός σας στα Ελληνικά ή το domain του ιδρύματος (πχ. για το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: auth.gr, για το Πανεπιστήμιο Πατρών: upatras.gr, για το EΘνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο: ntua.gr κ.ο.κ) 

 Emerald (MCB) 
o Επιλέγετε “Login” και πληκτρολογείτε μέρος του αγγλικού ονόματος του ιδρύματός σας στο 

παράθυρο “Find your institution” 
 IEEE 

o Επιλέγετε το ίδρυμά σας 
 Institute of Physics (IOP) 

o Επιλέγετε/Πληκτρολογείτε “HEAL-Link” 
o Επιλέγετε το ίδρυμά σας 

 John Benjamins 
o Στο παράθυρο “Select your organization” επιλέξτε “HEAL-Link” και “Go To Sign in” 
o Επιλέγετε το ίδρυμά σας 

 Lippincott Williams & Wilkins 
o Πληκτρολογείτε το αγγλικό όνομα του ιδρύματός σας πάνω αριστερά 

 ProQuest 
o Κάνετε κλικ κεντρικά πάνω στο κουμπί “Log in through your library to access more features” 

https://www.heal-link.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ae-aai/
https://dl.acm.org/action/showLogin?redirectUri=%2F
https://pubs.acs.org/action/ssostart
https://aip.scitation.org/action/ssostart
https://journals.aps.org/auth/openathens/login
https://shibboleth-discovery.cambridge.org/discovery/WAYF/?entityID=https%3A%2F%2Fshibboleth.cambridge.org%2Fshibboleth-sp
https://access.clarivate.com/login?app=wos&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fauth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&roaming=true
https://www.sciencedirect.com/customer/institutionchoice
https://www.scopus.com/
https://www.emerald.com/
https://ieeexplore.ieee.org/servlet/wayf.jsp?entityId=https://aai.heal-link.gr/proxy/saml2/idp/metadata.php&url=https%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org
https://myiopscience.iop.org/signin?origin=oa&target_link_uri=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2F
https://www.jbe-platform.com/session/ext/shib
https://shibboleth.ovid.com/
https://search.proquest.com/


o Πληκτρολογείτε και επιλέγετε το αγγλικό όνομα ή το domain name του ιδρύματός σας 
(πχ. Aristotle University ή auth.gr για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο) στο αναδύομένο 
παράθυρο “Find your library” 

 Project MUSE 
o Πληκτρολογείτε το αγγλικό όνομα του ιδρύματός σας στο παράθυρο “Access via my 

Institution” 
 PsycARTICLES (APA) 

o Πληκτρολογείτε το αγγλικό όνομα του ιδρύματός σας πάνω αριστερά 
 Springer Nature (SpringerLink platform) 

o Επιλέγετε/Πληκτρολογείτε “HEAL-LINK GREECE” στο παράθυρο “Or, find your institution (via 
Shibboleth)” 

o Επιλέγετε το ίδρυμά σας 
 Springer Nature (nature platform) 

o Επιλέγετε/Πληκτρολογείτε “HEAL-Link” στο παράθυρο “Access through your institution” 
o Επιλέγετε το ίδρυμά σας 

 Taylor & Francis 
o Επιλέγετε HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries Link) και στη συνέχεια το ίδρυμά σας 

 Wiley 
o Επιλέγετε Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link) και στη συνέχεια το ίδρυμά σας. 

Για τα ιδρύματα που έχουν επιμέρους συνδρομές σε εκδότες/παρόχους 

 EBSCO Publishing 
o Επιλέγετε από το drop down menu “Greek HEAL-Link Federation” και στη συνέχεια “View all 

institutions” 
 JSTOR 

o Επιλέγετε το ίδρυμά σας 

 

https://muse.jhu.edu/account/shibboleth
https://shibboleth.ovid.com/
https://link.springer.com/athens-shibboleth-login
https://wayf.springernature.com/?redirect_uri=https://www.nature.com/nature
https://www.tandfonline.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Faai.heal-link.gr%2Fproxy%2Fsaml2%2Fidp%2Fmetadata.php&redirectUri=%2F%3FinstName%3DHEAL-Link
https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib
https://shibbolethsp.jstor.org/Shibboleth.sso/Login?entityID=https://aai.heal-link.gr/proxy/saml2/idp/metadata.php&amp;target=https://shibbolethsp.jstor.org/secure/shib?site=jstor&amp;dest=%2F

