
 

1 
 

Πληροφοριακός οδηγός - 2 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 

 

 
 
Η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας 
παρέχοντας πληροφοριακά εργαλεία και εξ αποστάσεως υπηρεσίες.  
Με τον παρόν πληροφοριακό οδηγό  σας ενημερώνει για τις ιστοσελίδες  
οι οποίες μας επιτρέπουν  ανοιχτή πρόσβαση σε επιστημονικό 
περιεχόμενο. 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
https://accfin.uoi.gr/tmima/vivliothiki/  Η Ιστοσελίδα τμήματος Λογιστικής και 
Χρημ/κής στο σύνδεσμο Τμήμα – Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
 

1. Πληροφοριακές πηγές βιβλιοθήκης – Γνωριμία 

2. Τεχνικές αναζήτησης Πληροφοριακών Πηγών 

3. Μεθοδολογία Έρευνας – Διαδικασία Συγγραφής Εργασίας 

4. Αξιολόγηση πηγών, Λογοκλοπή, Βιβλιογραφικές αναφορές 

5. Δομή Μορφοποίηση Εργασιών και Παρουσιάσεις PowerPoint 

 

6. https://master.accfin.uoi.gr/diplomatiki-ergasia/ Πληροφοριακοί οδηγοί για 

το ΠΜΣ  

  

https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/ είναι η μεγαλύτερη 

διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε πτυχιακές, μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές εργασίες και σε επιπλέον έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο 

που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης.  

https://www.openarchives.gr/aggregator-

openarchives/portal/collections/kallipos Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας 

ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων και βοηθημάτων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί 

από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.  

http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ 

Ηπείρου, έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση, τη διαχείριση, την προβολή και τη 

διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου που δημιουργείται από το ίδιο το Ίδρυμα 

https://accfin.uoi.gr/tmima/vivliothiki/
https://accfin.uoi.gr/wp-content/uploads/2022/02/1-pliroforiakes-piges-vivliothikis-gnorimia.pdf
https://accfin.uoi.gr/wp-content/uploads/2022/02/2-technikes-anazitisis-pliroforiakon-pigon.pdf
https://accfin.uoi.gr/wp-content/uploads/2022/02/3-methodologiaereynas-diadiakasiasyggrafisergasias.pdf
https://accfin.uoi.gr/wp-content/uploads/2022/02/4-axiologisi-pigon-logoklopi-vivliografikes-anafores-kai-vivliografia.pdf
https://accfin.uoi.gr/wp-content/uploads/2022/02/5-domi-morfopoiisi-ergasion-kai-paroysiaseis-powerpoint.pdf
https://master.accfin.uoi.gr/diplomatiki-ergasia/
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/portal/collections/kallipos
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/portal/collections/kallipos
http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/
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και τα μέλη του. Περιλαμβάνει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των 

αποφοίτων φοιτητών. 

https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/ Ιδρυματικό Αποθετήριο 
“ΟΛΥΜΠΙΑΣ“  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, 
μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, κεφάλαια βιβλίων κ.α. μελών του 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

https://www.ekt.gr/ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συλλέγει, τεκμηριώνει, διαχέει 
και διατηρεί μακροχρόνια έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο  που παράγεται από την 
ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα. 
 

ΜΕΙΚΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 https://lib.uoi.gr/ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων παρέχει πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση για τη στήριξη της 
διδασκαλίας, της έρευνας και προσφοράς  στην κοινωνία. 
 
https://opac.seab.gr/search~S12*gre  Κατάλογος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Περιλαμβάνει τις συλλογές των Παραρτημάτων Ιωαννίνων, Άρτας και 
Πρέβεζας.  
    
https://opac.seab.gr/ Συνεργατικός κατάλογος ελληνικών ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών.  

https://catalogue.nlg.gr Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος. 

https://lib.uoi.gr/wp-
content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE
%9A%CE%91-
%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91-
%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-
%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-
_2021-1.pdf  Ελληνικά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης. Τα περιοδικά οικονομικού 
περιεχομένου φιλοξενούνται στις σελίδες 72-81. 
 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
https://www.heal-link.gr/ HEALLINK  Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών συνάπτει συμφωνίες με ξένους εκδότες για ελεύθερη πρόσβαση σε 
ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά. Το Π.Ι. έχει πρόσβαση σε 10.000 
περίπου περιοδικά, καθώς επίσης ηλεκτρονικά βιβλία και βάσεις δεδομένων. 
 

https://worldcat.org Παγκόσμιος Συλλογικός κατάλογος βιβλιοθηκών. H Wordcat 
περιέχει πάνω από 330 εκατομμύρια εγγραφές, οι οποίες συσχετίζονται με πάνω από 

https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/
https://www.ekt.gr/
https://lib.uoi.gr/
https://opac.seab.gr/search~S12*gre
https://opac.seab.gr/
https://catalogue.nlg.gr/
https://lib.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-_2021-1.pdf
https://lib.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-_2021-1.pdf
https://lib.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-_2021-1.pdf
https://lib.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-_2021-1.pdf
https://lib.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-_2021-1.pdf
https://lib.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-_2021-1.pdf
https://lib.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-_2021-1.pdf
https://www.heal-link.gr/
http://www.worldcat.org/
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2 δισεκατομμύρια φυσικά και ψηφιακά αντικείμενα σε 485 γλώσσες και 
προσφέρεται δωρεάν στις βιβλιοθήκες. 

http://www.libdex.com/ Παγκόσμιος Κατάλογος Βιβλιοθηκών με επιπλέον 
δυνατότητα αναζήτησης ανά χώρα. 

http://repec.org/ RePEc. (Research Papers in Economics) Πρόκειται για μία 
συνεργατική υπηρεσία δημιουργίας μιας βιβλιογραφικής βάσης άρθρων, βιβλίων, 
κεφαλαίων βιβλίων, κ.λπ. σχετικών με την Οικονομική Επιστήμη (Ελεύθερη 
πρόσβαση). 

https://ideas.repec.org/ IDEAS. Είναι η μεγαλύτερη βιβλιογραφική και πλήρους 
κειμένου βάση δεδομένων για την Οικονομική Επιστήμη με πάνω από 1,5 εκ. 
τεκμήρια ανοιχτής πρόσβασης. 

http://core.kmi.open.ac.uk/ CORE (Connecting Repositories)Συλλέγει και επιτρέπει 
ελεύθερη πρόσβαση στα  Αποθετήρια που στηρίζουν την Ανοιχτή Πρόσβαση. 

https://www.heal-link.gr/  HEALLINK  Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών συνάπτει συμφωνίες με ξένους εκδότες για ελεύθερη πρόσβαση σε 
ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά. Το Π.Ι. έχει πρόσβαση σε 10.000 
περίπου περιοδικά, καθώς επίσης ηλεκτρονικά βιβλία και βάσεις δεδομένων. 
H απομακρυσμένη πρόσβαση από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας γίνεται μέσω 

του λογισμικού Shibboleth IdP με τη χρήση του προσωπικού ιδρυματικού 

λογαριασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στους εκδότες με τους οποίους  έχει 

συνάψει συμφωνίες  η HEAL-Link .  

Μπορείτε να αναζητήσετε σε: 

►Ενιαία μηχανή αναζήτησης 

►Αλφαβητικό κατάλογο 

►Θεματικές κατηγορίες 

►Εκδότες 

Σας παραθέτω τον τρόπο απομακρυσμένης πρόσβασης σε ορισμένους από τους 

εκδότες  στη διεύθυνση https://www.heal-link.gr/ , μέσω του University of 

Ioannina     

Elsevier (Sciencedirect)   (Προβολή περιοδικών) 

Sign in/ Sign in via your institution / Other institution / Select your region or group / 

GRNET AAI Federation (Greece) [Go / University of Ioannina (πληκτρολογώ τον 

αντίστοιχο ιδρυματικό κωδικό: όνομα χρήστη και συνθηματικό) 

Emerald (MCB)   (Προβολή περιοδικών) 

http://www.libdex.com/
http://repec.org/
https://ideas.repec.org/
http://core.kmi.open.ac.uk/
https://www.heal-link.gr/
https://www.heal-link.gr/
http://iam.atypon.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fidp.uoi.gr%2Fidp%2Fshibboleth&redirectUri=%2F&targetSP=https%3A%2F%2Fakademiai.com
http://iam.atypon.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fidp.uoi.gr%2Fidp%2Fshibboleth&redirectUri=%2F&targetSP=https%3A%2F%2Fakademiai.com
http://www.sciencedirect.com/
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=1_6&pname=Elsevier+%28Sciencedirect%29
http://www.emeraldinsight.com/
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=10&pname=Emerald+%28MCB%29
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Log in / Shibboleth login / Select group region / GREECE GRNET ή Hellenic Academic 

Libraries Επιλέγω pdf αρχείο/  log into your account/University of Ioannina 

Kluwer Law International   (Προβολή περιοδικών) 

Institutional login/select organization / University of Ioannina 

Project MUSE   (Προβολή περιοδικών) 

 Change access ή login / Shibboleth / Greece (HEAL Link) /University of Ioannina 

Springer   (Προβολή περιοδικών) 

Sign in / Login / Log in via Shibboleth / find your institution / University of Ioannina 

University Campus 

Taylor & Francis   (Προβολή περιοδικών) 

Log in / Log in via your institution / Shibboleth sign in / Hellenic Academic Libraries 

(HEAL-Link) / University of Ioannina 

Wiley Online Library. ηλεκτρονική πλατφόρμα με πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά 

του βιβλία (περισσότεροι από 20.000 τίτλοι)  

SCOPUS   https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

Other Institution / Search for your Institute /γράφω ή εντοπίζω σ 

την πτυσσόμενη λίστα:  University of Ioannina 

JSTOR   https://www.jstor.org/  

Login to My Account/ Find my Institution «Search by Institution Name» εντοπίζω το 

Ίδρυμα στην πτυσσόμενη  λίστα: University of Ioannina. 

 

 

Eκδότες/διαθέτες που παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση (Open Access) σε όλα ή 
κάποια από  

∙τα περιοδικά τους 

Ercim (προβολή περιοδικών) https://www.ercim.eu/  

Hikari Std.  (προβολή περιοδικών) http://www.m-hikari.com/journals.html  

NUMDAM  (προβολή περιοδικών) http://www.numdam.org/?lang=en  

Project Euclid (προβολή περιοδικών) https://projecteuclid.org/  

DOAJ - (Directory of Open Access Journals)   https://doaj.org/  

………………………………………………………………………………………………………………… 

https://archives.heal-link.gr/Search/Results?filter%5B%5D=publisherStr%3A%22Kluwer+Law+International%22
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=36&pname=Kluwer+Law+International
http://muse.jhu.edu/journals/
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=29&pname=Project+MUSE
http://www.springerlink.com/
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=8_12_24&pname=Springer
http://www.tandfonline.com/
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=13&pname=Taylor+%26+Francis
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.jstor.org/
https://www.ercim.eu/
http://www.m-hikari.com/journals.html
http://www.numdam.org/?lang=en
https://projecteuclid.org/
http://www.doaj.org/
https://doaj.org/
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∙τα βιβλία τους 

DOAB – (Directory of Open Access Books) https://www.doabooks.org/  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GOOGLE SCHOLAR   https://scholar.google.com/  

Οργανισμοί – Εκδότες που παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση (open access) σε όλα ή 

ορισμένα από τα περιοδικά τους. Το Ιδρυματικό και Ερευνητικό Αποθετήριο του ΤΕΙ 

Ηπείρου είναι αναζητήσιμο από το  Google Scholar. 

 

1ο Βήμα 

 

https://www.doabooks.org/
https://scholar.google.com/
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2ο Βήμα 

3ο Βήμα 

 

Ακολουθήστε τη Βιβλιοθήκη στο facebook 

https://www.facebook.com/groups/463478463717478/?hoisted_section_header_
type=recently_seen&multi_permalinks=5621282594603680  

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
Πρέβεζα, Δεκέμβριος,  2022     email: library-preveza@uoi.gr  

Σύνταξη: Ελένη Θεοδωρίκα    email: etheodorika@uoi.gr     τηλ: 2682050572 

 

 

https://www.facebook.com/groups/463478463717478/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=5621282594603680
https://www.facebook.com/groups/463478463717478/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=5621282594603680
mailto:library-preveza@uoi.gr

