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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Πρέβεζας 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

                                  
Ο οδηγός καταγράφει επιλεγμένες ιστοσελίδες με πληροφοριακές πηγές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

μέσω των οποίων  μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό (ελληνικά και ξενόγλωσσα 

επιστημονικά βιβλία και περιοδικά,  εργασίες φοιτητών, διδακτορικές διατριβές, δημοσιεύσεις μελών 

της Ακαδημαϊκής Κοινότητας), που συνάδει με το επιστημονικό αντικείμενο του τμήματος Λογιστικής 

& Χρηματοοικονομικής. Η πρόσβαση στους πληροφοριακούς πόρους μπορεί να αφορά το πλήρες 

κείμενο ή τα βιβλιογραφικά δεδομένα, να είναι ελεύθερη χωρίς εγγραφή, ελεύθερη με εγγραφή ή 

περιορισμένη με χρήση ιδρυματικών κωδικών. Αναλυτικές οδηγίες ειδικά για την τελευταία 

κατηγορία πηγών (που αφορά καρά κύρια λόγο ηλεκτρονικά βιβλία και άρθρα της HEAL Link) 

υπάρχουν στις σελίδες 4-6 του παρόντος.  

Σημαντική σημείωση – Μάρτιος 2020: Λόγω της αναστολής λειτουργίας της βιβλιοθήκης και της 

αδυναμίας επιτόπου χρήσης υλικού και πηγών η βάση δεδομένων ICAP Data Prisma δεν είναι 

διαθέσιμη. 
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Όλες οι πηγές και εργαλεία που περιλαμβάνονται στον οδηγό είναι προσβάσιμες μέσω της 

Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης του (πρώην) ΤΕΙ Ηπείρου http://wwwlib.teiep.gr 

Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC) 
http://opac.seab.gr/search~S17*gre    
Δημόσιος κατάλογος έντυπων και ηλεκτρονικών  βιβλίων και περιοδικών, οπτικοακουστικού υλικού 
των βιβλιοθηκών του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα). Ο κατάλογος είναι 
ελεύθερα προσπελάσιμος, εντός και εκτός Ιδρύματος. Ο δανεισμός του υλικού από τις παραπάνω 
Βιβλιοθήκες γίνεται χωρίς χρέωση για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «MITOS» 
http://opac.seab.gr/  
Συλλογικός δημόσιος κατάλογος έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών στον οποίο 

συμμετέχουν τριάντα (30) ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέσω ενός Ενιαίου Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος. Ο διαδανεισμός (δανεισμός από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες εκτός του 

πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) του υλικού γίνεται  με  χρέωση. 

Openarchives (ελληνικό ψηφιακό υλικό) 
https://www.openarchives.gr/  
Μηχανή αναζήτησης που πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 79 ελληνικές ψηφιακές 
βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά αποθετήρια – ψηφιακές συλλογές. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 
μπορεί να είναι ελεύθερη ή περιορισμένη ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης που έχει αποδώσει ο 
δημιουργός ή διαθέτης. Ο κατάλογος των βάσεων στις οποίες αναζητά βρίσκεται στη σελίδα  
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/portal/institutions και ορισμένες από αυτές 
είναι: 

Ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών, παρουσιάζει τα βιβλιογραφικά δεδομένα 
96.401επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν 201 ελληνικές 
βιβλιοθήκες στις συλλογές τους.   

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) όπου συγκεντρώνεται το σύνολο των 
διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι 
διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.  

Βάση δεδομένων - ICAP Data Prisma 
https://www.icapdataprisma.com/  
Περιλαμβάνει οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες,  για περίπου 33.000 ελληνικές επιχειρήσεις 
που δημοσιεύουν  τις οικονομικές καταστάσεις τους, καθώς και οικονομικές αναλύσεις κλάδου.  
Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσω των IP των υπολογιστών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) και της διεύθυνσης https://www.icapdataprisma.com/ 

Επιλέξτε Login και εισάγετε τους παρακάτω κωδικούς πρόσβασης:  
User ID: dpgrpio01  
Password: lmxCNywE\Cy~X%U/Fy&T 

http://wwwlib.teiep.gr/
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/146.html
http://opac.seab.gr/search~S17*gre
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/172.html
http://opac.seab.gr/
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/175.html
https://www.openarchives.gr/
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/portal/institutions
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/204.html
https://www.icapdataprisma.com/
https://www.icapdataprisma.com/
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Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/  
Ιδρυματικό Αποθετήριο ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει ένα πανεπιστήμιο στα 
μέλη της κοινότητάς του για τη διαχείριση και διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου που 
δημιουργείται από το ίδιο το και τα μέλη του. Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Ηπείρου 
περιλαμβάνει πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών και διδακτορικές διατριβές 
μελλοντικά. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μπορεί να είναι ελεύθερη ή περιορισμένη ανάλογα με τα 
δικαιώματα που έχει δώσει ο συγγραφέας.  

Ερευνητικό  Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
http://cris.teiep.gr/jspui/ 
Το Ερευνητικό Αποθετήριο έχει στόχο τη συγκέντρωση, καταχώρηση και προβολή της ερευνητικής 
δραστηριότητας του Ιδρύματος και των εκπαιδευτικών στελεχών του. Περιλαμβάνει επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, βιβλία, άρθρα κι ανακοινώσεις. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μπορεί να είναι 
ελεύθερη ή περιορισμένη. 
 

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι ελληνικών και ξένων βιβλιοθηκών 
Η ιστοσελίδα https://wwwlib.teiep.gr/el/component/content/article/50/198.html   ηλεκτρονικές περιέχει 
διευθύνσεις ελληνικών και ξένων βιβλιοθηκών διαφόρων ειδών. 
 

Βιβλιογραφική υποστήριξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 

Στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκη https://wwwlib.teiep.gr/el/component/content/article/40/149.html 
υπάρχουν οδηγοί και πηγές που απευθύνονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Μια 
από αυτές τις πηγές και ο πληροφοριακός οδηγός για το πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας 
Mendeley. Το Mendeley είναι δωρεάν διαθέσιμη εφαρμογή που επιτρέπει τη δημιουργία και 
διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών μέσω της δημιουργίας προσωπικής βιβλιοθήκης αναφορών 
(Mendeley Desktop). Μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από τη σελίδα 
https://www.mendeley.com 
Η Βιβλιοθήκη έχει δημιουργήσει ένα σύντομο οδηγό για το Mendeley: 
https://wwwlib.teiep.gr/el/component/content/article/40/149.html (pdf)   
 

Ηλεκτρονικά Περιοδικά και βάσεις δεδομένων HEALLINK 

https://www.heal-link.gr/  
Προσφέρει πρόσβαση σε πλήρες κείμενο επιστημονικών ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε 
βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Η αναζήτηση των πηγών γίνεται με τα ακόλουθα εργαλεία: 
►Ενιαία μηχανή αναζήτησης 
►Αλφαβητικός κατάλογος τίτλων περιοδικών  
►Θεματικές κατηγορίες 
►Εκδότες 
 
Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση IP διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες. Σε 
ορισμένους εκδότες υποστηρίζεται η Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI)  μέσω του 
λογισμικού shibboleth για πρόσβαση από χώρο εκτός του πανεπιστημίου. 

https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/126.html
http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/126.html
http://cris.teiep.gr/jspui/
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/27.html
https://wwwlib.teiep.gr/el/component/content/article/50/198.html
https://wwwlib.teiep.gr/el/component/content/article/40/149.html
https://www.mendeley.com/
https://wwwlib.teiep.gr/el/component/content/article/40/149.html
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/30.html
https://www.heal-link.gr/
https://www.heal-link.gr/aai.php
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Μέσω της ιστοσελίδας της κοινοπραξίας HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries Link)εξασφαλίζεται  

απομακρυσμένη πρόσβαση (με τη χρήση του ιδρυματικού κωδικού) σε εκδότες με τους οποίους έχει 

συνάψει συμφωνίες η HEAL-Link . Γίνεται αυτόματη σύνδεση με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν 

αυτό αποτελεί συνδρομή της HEALLINK. Η πρόσβαση είναι μέσω του Technological Educational 

Institute of Epirus ή University of Ioannina.  

HEALLINK απομακρυσμένη πρόσβαση 

Εκδότες με τους οποίους έχει συμφωνίες ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για 

απομακρυσμένη πρόσβαση. Ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες ανά εκδότη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τρόπος πρόσβασης μπορεί να διαφοροποιηθεί καθώς βρισκόμαστε σε φάση 

μετάβασης ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων. 

Akademiai Kiado (formerly part of ALPSP Learned Journal Collection)    
Επιλέγουμε: 
Sign in / Log in via your Institution / Select region/group  
Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link) / University of Ioannina / είσοδος με ακαδημαϊκά 
διαπιστευτήρια (όνομα και κωδικό φοιτητή) 
 

American Chemical Society (ACS) 
Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 
 
 
American Institute of Physics (APS) 
Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 
 
 
American Physical Society (APS) 
Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 

 
Association for Computing Machinery (ACM)   
Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 
 

Cambridge University Press    
Login in / With your institutional details Log in via Shibboleth or Athens / Search by keyword: γράφουμε 
Technological Educational Institute of Epirus  / είσοδος με ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια (όνομα και 
κωδικό φοιτητή) 
 

Elsevier (Sciencedirect)    

Με χρήση των ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 
Sign in / Sign in via your institution, organization or Athens  / Find your institution: γράφουμε HEAL LINK 
/ Επιλέγουμε HEAL LINK και Sign in via your institution / Επιλέγουμε από τη λίστα Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων και επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού και καταχωρούμε το 
ιδρυματικό μας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (name@uoi.gr) 
 

https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/30.html
http://www.akademiai.com/
https://pubs.acs.org/
https://www.scitation.org/
https://journals.aps.org/
http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM&CFID=6684028&CFTOKEN=49416481
http://journals.cambridge.org/
https://www.sciencedirect.com/customer/institutionchoice?targetURL=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2F
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Με χρήση των ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων του ΤΕΙ Ηπείρου: 
Sign in / Sign in via your institution, organization or Athens  / Find your institution: γράφουμε HEAL LINK 
/ Επιλέγουμε HEAL LINK και Sign in via your institution / Επιλέγουμε από τη λίστα Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου / είσοδος με ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια (όνομα και κωδικό φοιτητή) 
 

Emerald (emerald insight) (MCB)    
Log in / Find your institution: Γράφουμε University of Ioannina / Επιλέγουμε Login ως Παν/μιο 
Ιωαννίνων ή ως Technological Educational Institute of Epirus / είσοδος με ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια 
(όνομα και κωδικό φοιτητή) 
 

IEEE 
Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 
 
Institute of Physics (IOP) 
Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 
 

John Benjamins Publishing Company (formerly part of ALPSP Learned Journal Collection)   
Sign in / Need login help? / Institutional login / Option 1: Sign-in with Shibboleth, Select your 
Organization: HEAL LINK / Select from list : Technological Education Institute of Epirus / είσοδος με 
ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια (όνομα και κωδικό φοιτητή) 
 
Kluwer Law International    
Ιδρυματικός λογαριασμός / Επιλέξτε οργανισμό προέλευσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 
επιβεβαίωση στοιχείων  
 

Lippincott Williams & Wilkins (Ovid) 
Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 
 
 

Oxford University Press    
Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 
 

Project MUSE   
Log in / Access via my Institution / Shibboleth / Greece (HEAL Link) / Technological Educational Institute 
of Epirus ή University of Ioannina 
 

PsycARTICLES (APA) 
Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 
 

Sage  
Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 
 

Springer 

https://www.emerald.com/insight/
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://iopscience.iop.org/
https://www.jbe-platform.com/
https://search.heal-link.gr/Search/Results?filter%5B%5D=publisherStr%3A%22Kluwer+Law+International%22
http://ovidsp.dc2.ovid.com/sp-4.02.0b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8cb17da02d43bbd96c8da7ca5498330b6f382b6b89f5ac8a720864c650594aead46733cfae6ad326fafe80264f8c5c4baa415fe090c20ad2ed5095ff1ddba45d765ad5b7c5cd388909c57d8a117bff64cd27ecc8fae82f22bd227c909b4bb710050a4c00e36a1db45fb093987cecfe616b4bfdf1f5d8c0fa9898726bbdc8045801c16ae63f5979f3682ae32001706493136b1b79845c8dc3cb68dfc403f3297ab40b89bf107305fae186a64d1f8b32f15ebfa0dd6f46f5b978
http://www.oxfordjournals.org/
http://muse.jhu.edu/journals/
http://ovidsp.dc2.ovid.com/sp-4.02.0b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8ccc0b611cd6b5b34d30444b720c7e69ef6c6cc133ea35533d95a30957c8180966388c8e34fa6aedfef84492bf87ab5bda194c23b89145a50c84b0934777a4a7a7be5c3f7e0abae23ffef912f99cb08d5e396c8f26c54b055387684367fc05df91ec8f3a3a1a14415b2758f9a9468211231f695dec1a069ed02eb88df57cda67db77bb7bccd647bb7fcf05acd4cf2e51cfc084f136b9e7acab6c139c498761514b85fc4cd4be86911eeb4d88c975bdcb74709a29d60e921e34
https://journals.sagepub.com/
https://link.springer.com/
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Log in / Log in via Shibboleth or Athens  / Find your institution: University of Ioannina και επιβεβαίωση 
στοιχείων ή Technological Educational Institute Epirus και είσοδος με ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια 
(όνομα και κωδικό φοιτητή) 
 
Taylor & Francis    
Log in / Log in via your institution / Shibboleth sign in / Select region: Hellenic Academic Libraries HEAL 
Link  / University of Ioannina και επιβεβαίωση στοιχείων ή Technological Educational Institution of 
Epirus και είσοδος με ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια (όνομα και κωδικό φοιτητή) 
 

Wiley Online Library.  
Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 
 

SCOPUS  https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  
Log in / Other Institution login / Search for your Institute or choose your institution: Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου και συνδέομαι με τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια ή Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων και επιλέγω το ίδρυμα που θέλω. 
Νέα διεύθυνση αν υπάρχουν προβλήματα http://www2.scopus.com  
 

JSTOR https://www.jstor.org/  
Log in / Find my Institution / Search by Institution Name: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου 
και συνδέομαι με τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια ή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επιλέγω το ίδρυμα 
που θέλω. 
 

HEALLINK ανοικτή πρόσβαση  
 
Οργανισμοί – Εκδότες που παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση (open access) σε όλα ή κάποια από τα 
περιοδικά τους.  
Στη σελίδα heal-link.gr/Ηλεκτρονικά-περιοδικά-ανά-εκδότη/ επιλέξτε «προβολή περιοδικών» για να 
δείτε τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης 
 

Cell Press  

DOAJ - (Directory of Open Access Journals)    

Ercim  

HighWire Press   

Hikari Std.  

NUMDAM   

Project Euclid  

DOAB – (Directory of Open Access Books) 

http://www.tandfonline.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://www2.scopus.com/
https://www.jstor.org/
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/30.html
https://www.heal-link.gr/%ce%97%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7/
https://www.heal-link.gr/%ce%97%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7/
http://www.doaj.org/


                      Πληροφοριακοί Οδηγοί Βιβλιοθήκης  

7 
 

HEALLINK Ηλεκτρονικές πηγές – Βιβλιογραφικές Βάσεις / Βάσεις Πλήρους Κειμένου / 

Πληροφοριακό υλικό  
 
Μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) από το μενού 
"Ηλεκτρονικές Πηγές - Βιβλιογραφικές Βάσεις/Βάσεις Πλήρους Κειμένου/Πληροφοριακό Υλικό" είναι 
προσπελάσιμες οι ακόλουθες πηγές με τις οποίες ο ΣΕΑΒ έχει συνάψει ΝΕΑ σύμβαση.  
 
1. Τον εκδότη Springer-Nature και έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση στο διηνεκές (perpetual rights) για 
όλα τα μέλη του στο αρχείο του περιοδικού Nature για τα έτη 1869-2006. 
 
2.Τον εκδότη Brill και έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές στο 
διηνεκές (perpetual rights) για όλα τα μέλη του, καλύπτοντας ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας 
στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών: 
Brill Dictionary of Ancient Greek Online 
Αγγλική έκδοση του Franco Montanari’s Vocabolario della Lingua Greca, το οποίο με τη φήμη του 
σημαντικότερου σύγχρονου λεξικού για τα αρχαία ελληνικά, συγκεντρώνει 140000 λέξεις-κλειδιά από 
τη λογοτεχνία, παπύρους, επιγραφές και άλλες πηγές της αρχαϊκής περιόδου έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. 
και περιστασιακά πέραν αυτού. 
Brill’s Companions to Classical Studies Online I-IV 
Σειρά εγχειριδίων, στην αγγλική γλώσσα, μιας ευρείας ποικιλίας θεμάτων και προσώπων από την 
Κλασική Αρχαιότητα καθώς και της αποδοχής τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online 
Ένα μοναδικό έργο που συγκεντρώνει τις τελευταίες έρευνες από μια σειρά επιστημονικών κλάδων 
που συμβάλλουν στην γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, προσφέροντας μια συστηματική και 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των πτυχών της ιστορίας και της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής. 
 

Grove Art Online (Oxford Art Online) 
Ενημερωμένη επιστημονική πηγή τέχνης που καλύπτει την παγκόσμια τέχνη και την αρχιτεκτονική 
από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει 30000 άρθρα υπογεγραμμένα και αξιολογημένα, 
συνοδευόμενα από εικόνες, βιβλιογραφίες και συνδέσμους σε επιπλέον πηγές, τα οποία συνεισέφεραν 
περισσότεροι από 7000 μελετητές από όλο τον κόσμο. 
  
Grove Music Online (Oxford Music Online) 
Σημαντική πηγή για τη μουσική έρευνα με πάνω από 57000 άρθρα που γράφτηκαν από 
περισσότερους από 6000 μελετητές καταγράφοντας την ποικιλόμορφη ιστορία, τη θεωρία και τις 
κουλτούρες της μουσικής σε όλο τον κόσμο. 
 

International Aristotle Bibliography 
Ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό εργαλείο που παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 50000 βιβλία, άρθρα 
περιοδικών, κεφάλαια βιβλίων, αναθεωρήσεις βιβλίων και διατριβές για τον φιλόσοφο Αριστοτέλη 
και την επιρροή του. 
  
Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity 
Χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές της ελληνικής και της λατινικής αρχαιότητας ως πρώτο σημείο 
αναφοράς για πληροφορίες σχετικά με τους αρχαίους γραμματικούς, ιδιαιτέρως στην έρευνα για την 
ιστορία της φιλολογίας, της γραμματικής και της αρχαίας ακαδημαϊκής γνώσης.  
 

 

https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/30.html
https://www.heal-link.gr/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%ce%bf%cf%85/
https://www.nature.com/nature/volumes
http://dictionaries.brillonline.com/montanari
https://brill.com/view/serial/CCSO
https://www.heal-link.gr/librarians_files/dcnts/Brill_CCSO_I-IV.pdf
https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-ancient-greek-language-and-linguistics
https://oxfordartonline.com/groveart
https://oxfordmusiconline.com/grovemusic
http://bibliographies.brillonline.com/browse/international-aristotle-bibliography
http://referenceworks.brillonline.com/browse/lexicon-of-greek-grammarians-of-antiquity


                      Πληροφοριακοί Οδηγοί Βιβλιοθήκης  

8 
 

New Pauly Online (BRILL) 
Πρόσβαση στο γερμανικό εγκυκλοπαιδικό έργο για τον αρχαίο κόσμο Metzler’s Der Neue Pauly καθώς 
και στην αγγλική του έκδοση Brill’s New Pauly. Πρόκειται για ένα απαράμιλλο σύγχρονο 
πληροφοριακό έργο για την αρχαιότητα λόγω της εγκυκλοπαιδικής του κάλυψης και του υψηλού 
ακαδημαϊκού επίπεδου του καθώς της διεπιστημονικής και σύγχρονης προσέγγισης του. 
  
New Pauly Supplements I (BRILL) 
Συλλογή πληροφοριακών έργων που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την εγκυκλοπαιδική πηγή 
New Pauly Online. Περιλαμβάνει 6 σημαντικά πληροφοριακά έργα για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου 
και την υποδοχή του στους επόμενους αιώνες. Η συλλογή αποτελείται από τους ακόλουθους 
τίτλους: 1. Chronologies of the Ancient World, 2. Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts, 3. 
Historical Atlas of the Ancient World, 4. The Reception of Myth and Mythology, 5. The Reception of 
Classical Literature, 6. The History of Classical Scholarship. 
 

Portico 
Πρόσβαση στους τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών που έχουν “ενεργοποιηθεί” και διατίθενται από το 
Portico. Το Portico είναι μία υπηρεσία που προσφέρει ένα μόνιμο αρχείο (permanent archive) 
ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών, παρέχοντας μ’αυτόν τον τρόπο προστασία ενάντια στην 
πιθανή απώλεια πρόσβασης (π.χ. αναστολή λειτουργίας του εκδότη, διακοπή έκδοσης τίτλου, λήξη 
σύμβασης κ.λ.π.) στο ηλεκτρονικό υλικό του HEAL-Link και διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή πρόσβαση 
σ’αυτό. 
 
Supplementum Epigraphicum Graecum Online (BRILL) 
Συλλογή των πρόσφατα δημοσιευμένων ελληνικών επιγραφών καθώς και μελετών σε παλαιότερα 
γνωστά έγγραφα. Παρουσιάζει πλήρη ελληνικά κείμενα όλων των νέων επιγραφών συνοδευόμενων 
από κριτικό σχολιασμό, συνοψίζει νέες αναγνώσεις, ερμηνείες και μελέτες γνωστών επιγραφών και 
περιστασιακά παρουσιάζει το ελληνικό κείμενο αυτών των εγγράφων. 
  
Thesaurus Linguae Graecae (TLG) 
Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο έργων που σώζονται από την περίοδο του Ομήρου (8ος αιώνας π.Χ.) 
έως το 1453 μ.Χ. Σήμερα, η βάση TLG περιλαμβάνει περισσότερες από 110 εκατομμύρια λέξεις, 10.000 
αρχαίων ελληνικών κειμένων, που σχετίζονται με 4.000 συγγραφείς. Για την πρόσβαση στη βάση TLG, 
εκτός από την IP διεύθυνση που είναι ήδη δηλωμένη στον πάροχο, είναι απαραίτητη η δημιουργία 
λογαριασμού από κάθε χρήστη χωριστά. 
 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ   
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Πρέβεζας |τηλ. 2682050572 | email: library_preveza@uoi.gr 

 

http://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-pauly
https://referenceworks.brillonline.com/cluster/New%20Pauly%20Online
https://www.portico.org/coverage/triggered-content/
http://referenceworks.brillonline.com/browse/supplementum-epigraphicum-graecum
https://stephanus.tlg.uci.edu/index.php#login=true
https://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/reg.jsp
https://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/reg.jsp
mailto:library_preveza@uoi.gr

