
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016 

Ερασμία Γαλαζούδη 

Υπεύθυνη Γραφείου εξυπηρέτησης 

Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών 

Επιστημών 

Οδηγίες αναζήτησης 
βιβλιογραφίας  

Επιμέλεια:  

 1η Έκδοση 

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2016 

 



 

 
2 

Οδηγίες αναζήτησης βιβλιογραφίας 2016 

 

Πίνακας περιεχομένων 

 

Πρόλογος ................................................................................................................................... 3 

Βασικές οδηγίες αναζήτησης .................................................................................................... 5 

Σύμβολα Μπαλαντέρ ........................................................................................................ 5 

Τελεστές Boolean (“και” “ή” “και όχι”) (“and" "or" "and not" ) ....................................... 6 

Αναζήτηση φράσης ........................................................................................................... 6 

Αναζήτηση Έντυπων Βιβλίων .................................................................................................... 7 

Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Πηγές ......................................................................................... 10 

Αναζήτηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων.......................................................................................... 11 

Κάλλιπος .............................................................................................................................. 12 

Αναζήτηση Ηλεκτρονικών Περιοδικών ................................................................................... 13 

Αναζήτηση Έντυπων Περιοδικών ............................................................................................ 14 

Αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω Βιβλιογραφικών Βάσεων ................................................... 16 

Αναζήτηση Διπλωματικών Εργασιών – Διδακτορικών Διατριβών .......................................... 19 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Γκρίζας Βιβλιογραφίας  του ΕΚΠΑ ................................................... 19 

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) ................................................................. 20 

Openarchives.gr .................................................................................................................. 20 

OpenDOAR........................................................................................................................... 21 

Δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης ........................................................................................... 22 

Google Scholar ..................................................................................................................... 22 

Google ................................................................................................................................. 22 

Ευρετήρια περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης ......................................................................... 23 

Open Science Directory ....................................................................................................... 23 

DOAJ: Directory of Open Access Journals ........................................................................... 23 

Free Online Full-text Articles ............................................................................................... 24 

Electronic Journals Library ................................................................................................... 24 

Αναζήτηση Χαρτών .................................................................................................................. 25 

Πηγές ....................................................................................................................................... 26 

 

 
  



 

 
3 
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Πρόλογος 

Το παρόν φυλλάδιο απλά σας παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για να 

ξεκινήσετε τις αναζητήσεις σας. Δηλαδή κωδικοποιεί που να ψάξετε ανάλογα με 

αυτό που ζητάτε.  

Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για περαιτέρω διερεύνηση στη γνωσιακή βάση 

(Μάθετε πως) στο site της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ 

www.lib.uoa.gr 

 

Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών http://sci.lib.uoa.gr/ 

παρέχονται από τη κεντρική ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

 

  

http://www.lib.uoa.gr/
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έντυπο υλικό Κατάλογος 
OPAC  ΕΚΠΑ 

Κατάλογος 
ΣΕΑΒ 

ηλεκτρονικά 
βιβλία 

Elsevier 
ebooks 

Springer 
ebooks 

ηλεκτρονικά 
περιοδικά 

Heal-Link 

έντυπα 
περιοδικά 

Κατάλογος 
περιοδικών 

ΕΚΠΑ 

βιβλιογραφία Scopus 
Google 
scholar 

διπλωματικές 
- διδακτορικά 

Γκρίζα 
βιβλιογραφία 

ΕΚΠΑ 

didaktorika 
.gr 

χάρτες Κατάλογος 
OPAC ΕΚΠΑ 
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Βασικές οδηγίες αναζήτησης 

Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν για την αναζήτηση ενός 

θέματος κατά κύριο λόγο λέξεις - κλειδιά. Δηλαδή ψάχνουν τους συγκεκριμένους 

όρους σε οποιοδήποτε σημείο στη βιβλιογραφική εγγραφή: στον τίτλο, στο 

συγγραφέα, στο θέμα, κ.α. Τα αποτελέσματα αναζήτησης λέξης κλειδιού συνήθως 

ομαδοποιούνται βάσει σχετικότητας, ώστε να εμφανίζονται οι πιο πιθανοί τίτλοι 

στην αρχή της λίστας.  

Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε περισσότερες από μια λέξη – κλειδί ώστε να έχετε 

αποτελέσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια σε αυτό που ψάχνετε.  

Εργαλεία για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος σας είναι και η χρήση των 

συμβόλων μπαλαντέρ και τελεστών Boolean 

Σύμβολα Μπαλαντέρ  

Οι λέξεις μπορούν να αποκοπούν στα δεξιά με την χρήση αστερίσκου ('*') στη θέση 

άλλων χαρακτήρων. Το σύμβολο αποκοπής '*' μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε 

έναν όρο αναζήτησης.  

 

 

 

 

 

 

4611 αποτελέσματα ανακτήθηκαν (OPAC ΕΚΠΑ) 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο '?' για την αντικατάσταση ενός 

χαρακτήρα οπουδήποτε μέσα στην λέξη. 

 

 

 

 

 

3499 αποτελέσματα ανακτήθηκαν. (OPAC ΕΚΠΑ) 

περιβάλ*  

περιβάλλον (σε όλες τις πτώσεις 
και ενικός - πληθυντικός αριθμός)  

περιβαλλοντικός (σε όλες τις 
πτώσεις και ενικός - πληθυντικός 

αριθμός)  

και όλες τις λέξεις της οικογένειας 

wom?n   

women  

woman 
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Τελεστές Boolean (“και” “ή” “και όχι”) (“and" "or" "and not" ) 

Χρησιμοποιήστε τους για να διευρύνετε ή να περιορίσετε τις αναζητήσεις σας 

καθώς και για να αναπτύξετε ένα σύνθετο ερώτημα. 

Χρησιμοποιήστε το "and" ή το "or" για να καθορίσετε πολλές λέξεις σε οποιοδήποτε 

πεδίο ή σειρά. Χρησιμοποιήστε "and not" για να αποκλείσετε λέξεις: 

 

 

Αναζήτηση φράσης  

Όταν θέλετε να βρείτε μια συγκεκριμένη φράση τότε κλείστε την σε εισαγωγικά, 

διαφορετικά η μηχανή αναζήτησης θα βρει τον κάθε όρο ξεχωριστά: 

 

  

αριθμητική and γεωμετρία  17 αποτελέσματα 
ανακτήθηκαν (OPAC ΕΚΠΑ) 

αριθμητική or γεωμετρία  
784 αποτελέσματα 

ανακτήθηκαν (OPAC ΕΚΠΑ) 

(αριθμητική or άλγεβρα) and (γεωμετρία and not ευκλείδειος)  
54 αποτελέσματα 

ανακτήθηκαν.  (OPAC 
ΕΚΠΑ)  

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
Περίπου 212.000 

αποτελέσματα ανακτήθηκαν 
(Google) 

«Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών» 
Περίπου 70.100 

αποτελέσματα ανακτήθηκαν 
(Google)  
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Αναζήτηση Έντυπων Βιβλίων 

Όταν θέλετε να βρείτε ένα έντυπο βιβλίο σε κάποια Βιβλιοθήκη του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές 

Βιβλιοθήκες τότε: 

από τη κεντρική ιστοσελίδα www.lib.uoa.gr , στη φόρμα Αναζήτηση σε ευρετήρια  

Επιλέξτε:  

 

 

 

 

Στη συνέχεια δώστε τις λέξεις κλειδιά που ψάχνετε π.χ. τίτλος, θέμα, συγγραφέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•για να εντοπίσετε κάποιο βιβλίο στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ ή OPAC ΕΚΠΑ  

•για να εντοπίσετε κάποιο βιβλίο στις Ελληνικές 
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες OPAC ΣΕΑΒ  

http://www.lib.uoa.gr/
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Όταν βρείτε κάποιο βιβλίο που σας ενδιαφέρει επιλέξτε τον τίτλο και δείτε τις 

πληροφορίες για το συγκεκριμένο τεκμήριο: 

 

Δηλαδή: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

•σε ποια βιβλιοθήκη υπάρχει Τοποθεσία 

•ο αριθμός που θα το αναζητήσετε στο ράφι Ταξιθετικός αριθμός 

•αν είναι διαθέσιμο ή δανεισμένο (due: ημερομηνία 
επιστροφής) Κατάσταση 
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Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή της βιβλιοθήκης ΣΘΕ, τους κανόνες 

δανεισμού καθώς και τις υπόλοιπες υπηρεσίες, θα βρείτε στο σύνδεσμο:  

http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/syllogi.html 

 

Στην περίπτωση που τα βιβλία που θέλετε δεν υπάρχουν στη Συλλογή της 

Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών, αλλά εντοπίζονται σε άλλες 

βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ ή στη Συλλογή Βιβλιοθηκών άλλων Ιδρυμάτων, η 

Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων, 

Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλίων.  

http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/diadaneismos-biblion.html 

 

 

  

http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/syllogi.html
http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/diadaneismos-biblion.html
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Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Πηγές 
 

  

Η πλήρης πρόσβαση στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Βιβλίων, 

Ηλεκτρονικών Περιοδικών, και Βιβλιογραφικών Βάσεων είναι εφικτή 

μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Η ταυτοποίηση του χρήστη μπορεί να γίνει: 

 είτε μέσω διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Server) για την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών εκτός δικτύου ΕΚΠΑ 

(π.χ. πρόσβαση στο Internet μέσω ADSL),  

 είτε εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε χρήση και της υπηρεσίας 

"Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου"/VPN. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.lib.uoa.gr/access.html 

 

 

 

 

http://www.lib.uoa.gr/access.html
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Αναζήτηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων 
 
Όταν θέλετε να βρείτε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο ,τότε επιλέξτε κάποια από τις 

ψηφιακές συλλογές από τη ιστοσελίδα http://www.heal-

link.gr/sources.php?type=EBOOKS: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Elsevier e-books 
 

Elsevier Book Series: 
Πλήρες κείμενο σε 170 περίπου τίτλους σειρών, οι 91 από 
τους οποίους είναι πλέον διαθέσιμοι μέσω της ιστοσελίδας 
της Emerald. 
Elsevier Handbooks: 
πλήρες κείμενο σε 20 περίπου τίτλους εγχειριδίων. 
Elsevier Reference Works: 
πλήρες κείμενο σε 58 τίτλους εγκυκλοπαιδειών. 
 

Emerald e-Book Series 
 

Πλήρες κείμενο σε 140 περίπου τίτλους των συλλογών 
Emerald Business, Management and Economics και Emerald 
Social Sciences.  

Springer Full eBook Package 
(Copyright Years 2005-2014) 
 

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 40.000 τίτλους 
ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, 
μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως 
εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λ.π. 

Taylor & Francis Group 
eBooks 
 

Πλήρες  κείμενο σε 500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών 
βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών 
Σπουδών και Δικαίου. 

Wiley Online Books 
Collection (2011-2013) 
 

Πλήρες  κείμενο σε περισσότερους από 3.900 τίτλους 
ηλεκτρονικών βιβλίων του 2011, 2012 και 2013. 

Ανοιχτής Πρόσβασης 
 

Directory of Open Access 
Books (DOAB) 
 

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 3.300 τίτλους 
ηλεκτρονικών βιβλίων 100 εκδοτών. 
 

SciELO Books 
 

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 400 τίτλους 
ηλεκτρονικών βιβλίων. 
 

 

 
 
 
 

http://www.heal-link.gr/sources.php?type=EBOOKS
http://www.heal-link.gr/sources.php?type=EBOOKS
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw
http://www.sciencedirect.com/science/bookseries
http://www.heal-link.gr/dcnts/elsevier%20book%20series.pdf
http://www.emeraldinsight.com/browse.htm?content=journals_books&type=journals_books&by=title&letter=A&type=books&show=all
http://www.sciencedirect.com/science/handbooks
http://www.heal-link.gr/dcnts/elsevier%20handbooks.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks
http://www.heal-link.gr/dcnts/elsevier%20reference%20works.pdf
http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?&pubType=bookSeries
http://www.heal-link.gr/dcnts/emerald%20ebook%20series.pdf
http://www.springerlink.com/books/
http://www.springerlink.com/books/
http://www.tandfebooks.com/
http://www.tandfebooks.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://books.scielo.org/en
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Κάλλιπος 

https://repository.kallipos.gr/ 
 
Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, 

βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, που παρήχθησαν στα πλαίσια του 

Έργου «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα». 

 
Μπορείτε να αναζητήσετε στο πλήρες κείμενο των συγγραμμάτων και μαθησιακών 

αντικειμένων, αλλά και να πλοηγηθείτε στα περιεχόμενα του Αποθετηρίου μέσω 5 

ευρείων Θεματικών Περιοχών. 

 

https://repository.kallipos.gr/
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Αναζήτηση Ηλεκτρονικών Περιοδικών 

Εάν ψάχνετε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό το ΕΚΠΑ παρέχει ,μέσω του 

Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)  http://www.heal-

link.gr/journals/alphasearch.jsp , ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερους από 

10.000 τίτλους περιοδικών με ευρεία θεματική κάλυψη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.heal-link.gr/journals/alphasearch.jsp 

Κατάλογος Ηλεκτρονικών Περιοδικών HEAL-LINK ή 

Περιοδικά (Ηλεκτρονικά και Έντυπα)  

Υπηρεσίες 

Από τη κεντρική ιστοσελίδα www.lib.uoa.gr  επιλέξτε:  

http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/journals/alphasearch.jsp
http://www.heal-link.gr/journals/alphasearch.jsp
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Αναζήτηση Έντυπων Περιοδικών 

Εάν το περιοδικό που ψάχνετε, δεν υπάρχει στα ηλεκτρονικά περιοδικά, τότε 

ελέγξτε τον Πλήρη Κατάλογο Συνδρομών του ΕΚΠΑ σε περιοδικές εκδόσεις 

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/periodika.html 

 

 

 

 

 

 

 
 
Παρέχονται πληροφορίες (τίτλοι, έτη/τόμοι/τεύχη συνδρομής, κλπ.) για το σύνολο 

των περιοδικών εκδόσεων στις οποίες έχει ή είχε συνδρομή το ΕΚΠΑ (έντυπες ή 

ηλεκτρονικές). Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης του επιθυμητού τίτλου 

περιοδικού είτε αλφαβητικά είτε με βάση τη βιβλιοθήκη που σας ενδιαφέρει. 

Πολλά από τα τεύχη των περιοδικών αυτών υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή 

(όπου αυτό είναι γνωστό παρέχεται ο σχετικός σύνδεσμος). 

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/periodika.html 

Πλήρη Κατάλογο Συνδρομών του ΕΚΠΑ σε περιοδικές Εκδόσεις ή 

Περιοδικά (Ηλεκτρονικά και Έντυπα)  

Υπηρεσίες 

www.lib.uoa.gr  :  

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/periodika.html
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Στην περίπτωση που δεν βρίσκετε κάποιο άρθρο, η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους 

χρήστες της τη δυνατότητα παραγγελίας άρθρων, Υπηρεσία Διαδανεισμού Άρθρων 

http://www.lib.uoa.gr/yphresies/paraggelia-ar8rwn/ 

 
  

http://www.lib.uoa.gr/yphresies/paraggelia-ar8rwn/


 

 
16 

Οδηγίες αναζήτησης βιβλιογραφίας 2016 

Αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω Βιβλιογραφικών Βάσεων1 

Όταν θέλετε να βρείτε βιβλιογραφία για κάποιο θέμα ,τότε επιλέξτε κάποια από τις 

βιβλιογραφικές βάσεις από τη ιστοσελίδα 

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-meso-heal-

link.html 

Για πρόσβαση στις βιβλιογραφικές βάσεις   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
 «Οι βάσεις δεδομένων είναι συλλογές δεδομένων αποθηκευμένων σε ηλεκτρονική μορφή, 

σύμφωνα με κάποιο σύστημα και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω υπολογιστή. Μερικές βάσεις 
δεδομένων ή αρχεία μέσα σε μια βάση δεδομένων, μπορούν, επίσης, να αποτελούν μια μονογραφία 
ή μια περιοδική έκδοση. Στις περιπτώσεις όπου εύκολα μπορεί να προσδιοριστεί ότι ένας 
συγκεκριμένος ηλεκτρονικός πόρος είναι μονογραφία ή περιοδική έκδοση, προτιμώνται αυτοί οι όροι 
αντί του ευρύτερου όρου «βάση δεδομένων». ΕΛΟΤ 560 

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-meso-heal-link.html 

Συνδρομές μέσω HEAL-LINK ή 

Βιβλιογραφικές Βάσεις 

Υπηρεσίες 

από τη κεντρική ιστοσελίδα www.lib.uoa.gr  επιλέξτε:  

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-meso-heal-link.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-meso-heal-link.html
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Βιβλιογραφικές 
Βάσεις  

Πληροφορίες 

SCOPUS 
http://www.scopus
.com/home.url, 
 

Παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Elsevier με 

δυνατότητα για ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους 

από 21.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών σε 

περισσότερους από 90.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων 

καθώς και στο Διαδίκτυο.  

Επίσης στην εμφάνιση αποτελεσμάτων παρέχει τη 

δυνατότητα για αυτόματη σύνδεση με το πλήρες κείμενο του 

άρθρου, αν ο τίτλος ανήκει στις συνδρομές του Συνδέσμου 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HealLink). 

Η βάση Scopus περιλαμβάνει επίσης citation indexes, δηλαδή 

τις αναφορές των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών 

που αποδελτιώνει η βάση σε όλους τους τομείς της 

επιστήμης και της τεχνολογίας. 

 
 
OCLC FirstSearch 
 

Παρέχει πρόσβαση σε 11 ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές 
βάσεις δεδομένων. 
http://firstsearch.oclc.org/WebZ/FSPrefs?entityjsdetect=:java
script=true:screensize=large:sessionid=fsapp6-50510-
imq63uui-o5xjuh:entitypagenum=1:0 
 

 
WILSON WEB (μέσω 
EBSCOhost) 
 

Παρέχεται πρόσβαση σε 4 επιμέρους βάσεις: 
Art Index και Art Index Retrospective: 55 χρόνια 
δημοσιεύσεων σχετικών με την Τέχνη, με αναφορές 
περιοδικών, επετηρίδων και δελτίων μουσείων –  Συνδεθείτε 
στη βάση Art Index, Συνδεθείτε στη βάση Art Index 
Retrospective 
Αrt Museum Image Gallery: Πλούσια ψηφιακή πηγή εικόνων 
τέχνης και σχετικών πολυμέσων από τις συλλογές 
διακεκριμένων μουσείων – Συνδεθείτε στη βάση 
 
Wilson OmniFile Full Text Select: Πλήρες κείμενο σε 
περισσότερους από 1600 τίτλους περιοδικών –   
Περιέχει την GreenFILE (EBSCO)η οποία παρέχει περιλήψεις 
και στοιχεία σε 384.000 εγγραφές σχετικά με την ανθρώπινη 
παρέμβαση στο περιβάλλον και θέματα όπως: η ρύπανση, η 
υπερθέρμανση του πλανήτη, τα «πράσινα» κτίρια, η 
ανακύκλωση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d0f7
7857-be9f-4b55-a764-
66836f2fe8e9%40sessionmgr198&vid=0&hid=115&preview=f
alse 
 
 

  

http://www.scopus.com/home.url
http://www.scopus.com/home.url
http://firstsearch.oclc.org/WebZ/FSPrefs?entityjsdetect=:javascript=true:screensize=large:sessionid=fsapp6-50510-imq63uui-o5xjuh:entitypagenum=1:0
http://firstsearch.oclc.org/WebZ/FSPrefs?entityjsdetect=:javascript=true:screensize=large:sessionid=fsapp6-50510-imq63uui-o5xjuh:entitypagenum=1:0
http://firstsearch.oclc.org/WebZ/FSPrefs?entityjsdetect=:javascript=true:screensize=large:sessionid=fsapp6-50510-imq63uui-o5xjuh:entitypagenum=1:0
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aai
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aai
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=air
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=air
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ami
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d0f77857-be9f-4b55-a764-66836f2fe8e9%40sessionmgr198&vid=0&hid=115&preview=false
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d0f77857-be9f-4b55-a764-66836f2fe8e9%40sessionmgr198&vid=0&hid=115&preview=false
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d0f77857-be9f-4b55-a764-66836f2fe8e9%40sessionmgr198&vid=0&hid=115&preview=false
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d0f77857-be9f-4b55-a764-66836f2fe8e9%40sessionmgr198&vid=0&hid=115&preview=false
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Αναζήτηση Διπλωματικών Εργασιών – Διδακτορικών 

Διατριβών 

Όταν θέλετε να βρείτε υλικό γκρίζας βιβλιογραφίας2 για κάποιο θέμα, τότε επιλέξτε 

από τις παρακάτω: 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Γκρίζας Βιβλιογραφίας  του ΕΚΠΑ 

http://efessos.lib.uoa.gr/greylit.nsf  

Στην συγκεκριμένη συλλογή περιλαμβάνονται Πτυχιακές Εργασίες, Διπλωματικές 

Εργασίες, καθώς και Διδακτορικές Διατριβές του ΕΚΠΑ. Η πρόσβαση στην ψηφιακή 

μορφή των εργασιών υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας και επιτρέπεται ή απαγορεύεται, ανάλογα με την επιθυμία του 

συγγραφέα. Το υλικό προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική, εκπαιδευτική ή 

ερευνητική χρήση. 

Αφού επιλέξετε στο τέλος της σελίδας ‘’αποδέχομαι τους όρους πρόσβασης’’ στη 

συνέχεια μπορείτε να δείτε τις εργασίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. 

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με το συγγραφέα, είτε με το θέμα. 

 

 

                                                           
2
 Στη συγκεκριμένη συλλογή περιλαμβάνονται Πτυχιακές Εργασίες, Διπλωματικές Εργασίες, 

καθώς και Διδακτορικές Διατριβές κ.α. Περισσότερες πληροφορίες 
http://www.lib.uoa.gr/nc/mathete-pos/arthro/article/ti-einai-i-gkriza-bibliografia.html 
 

http://efessos.lib.uoa.gr/greylit.nsf
http://www.lib.uoa.gr/nc/mathete-pos/arthro/article/ti-einai-i-gkriza-bibliografia.html
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Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ)  

http://www.didaktorika.gr/eadd/ 

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), 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.  

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με το συγγραφέα, είτε με το θέμα. 

 

Openarchives.gr  

http://www.openarchives.gr/ 

Το openarchives.gr είναι μια μηχανή 

αναζήτησης σε ελληνικό ψηφιακό 

περιεχόμενο. Πραγματοποιεί 

ταυτόχρονη αναζήτηση σε ψηφιακές 

βιβλιοθήκες, ιδρυματικά αποθετήρια 

και συλλογές στο διαδίκτυο που 

περιέχουν διάφορα είδη εγγράφων 

όπως διπλωματικές εργασίες, 

διδακτορικές διατριβές ή 

επιστημονικές δημοσιεύσεις με 

ποικίλα θέματα. 

 

 

http://www.didaktorika.gr/eadd/
http://www.openarchives.gr/
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OpenDOAR Directory of Open Access Repositories   

 http://www.opendoar.org/ 

 

Στο OpenDOAR Directory of Open Access Repositories μπορεί να αναζητήσει κανείς 

τα αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη 

 "Πέργαμος" και η ψηφιακή βιβλιοθήκη της "Γκρίζας βιβλιογραφίας" έχουν 

καταχωρηθεί και ευρετηριάζονται στο OpenDOAR. 

 

 

  

http://www.opendoar.org/
http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/psifiaki-bibliothiki-pergamos.html
http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/psifiaki-bibliothiki-diplomatikon-ergasion-didaktorikon-diatribon.html
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Δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης  
 

Google Scholar       http://scholar.google.gr/ 

Ο Μελετητής Google (Google Scholar) είναι μια υπηρεσία της Google, που 

προσφέρει με απλό τρόπο την δυνατότητα αναζήτησης σε 

ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.  

Από ένα σημείο μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε 

πολλούς επιστημονικούς κλάδους και πηγές: 

επιστημονικές μελέτες, διατριβές, βιβλία, εισηγήσεις σε συνέδρια, δικαστικές 

αποφάσεις, κ.α. 

Ο μελετητής Google μπορεί να δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά 

περιοδικά, όπου είναι συνδρομητής το ΕΚΠΑ, εφόσον πρόκειται για πιστοποιημένο 

χρήστη.  

 

Google     http://www.google.com 

Πρόκειται για μια από τις δημοφιλέστερες μηχανές 

αναζήτησης γενικού περιεχομένου, μέσω της οποίας 

μπορεί να εντοπιστεί και επιστημονικό περιεχόμενο. 

  

http://scholar.google.gr/
http://www.google.com/
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Ευρετήρια περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης 

Open Science Directory  

http://www.opensciencedirectory.net/ 

Ευρετήριο αναζήτησης περιοδικών ανοικτής πρόσβασης καθώς και περιοδικών που 

εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα αναπτυσσόμενων χωρών. Έχει αναπτυχθεί από 

την EBSCO σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Hasselt (Βέλγιο). 

Μέσω του Open Sience Directory διατίθενται σήμερα 13.000 επιστημονικά 

περιοδικά, ενώ περιέχει τις συλλογές περιοδικών των DOAJ, BioMed Central, HighWire 

Press, και PubMed Central, ενώ συνεργάζεται με ειδικά προγράμματα των 

οργανισμών HINARI, AGORA, και OARE. 

 

DOAJ: Directory of Open Access Journals 

http://www.doaj.org/ 

Σε αυτό το site 

συμπεριλαμβάνονται μετά 

από ποιοτικό έλεγχο 

ηλεκτρονικά επιστημονικά 

και ακαδημαϊκά περιοδικά 

ανοικτής πρόσβασης, που 

http://www.opensciencedirectory.net/
http://www.doaj.org/
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καλύπτουν όλες τις θεματικές ενότητες και πολλές γλώσσες. 

Αποτελεί πρωτοβουλία του Πανεπιστήμιου Lund της Σουηδίας. 

 

Free Online Full-text Articles    

 http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

Εκτενής κατάλογος ελεύθερης πρόσβασης στα πλήρη κείμενα επιστημονικών 

άρθρων που υποστηρίζεται από τον εκδοτικό οίκο HighWire Press. 

 

Electronic Journals Library 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBR&colors=7&lang=en 

Κατάλογος ηλεκτρονικών περιοδικών (συνδρομητικών και ανοικτής πρόσβασης) της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Regensburg. 

 

  

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBR&colors=7&lang=en
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Αναζήτηση Χαρτών 
 

Η αναζήτησή τους μπορεί να γίνει επιλέγοντας στο ευρετήριο OPAC ΕΚΠΑ : 

Keyword: χάρτης AND τίτλος: όνομα περιοχής*  

Παράδειγμα: χάρτης Ζακυνθο*  

 

Τα αποτελέσματα που ανακτώνται εμφανίζουν τεκμήρια που αφορούν όλους τους 

χάρτες της Ζακύνθου (δηλ. τοπογραφικοί, γεωλογικοί κλπ.) 

 

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών διαθέτει μια μεγάλη συλλογή από 

χάρτες: 

 Γεωλογικούς χάρτες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών (ΙΓΜΕ) κλίμακας 1:50.000 καθώς και διαφόρων κλιμάκων 

 Γεωλογικούς χάρτες του Annales Geologiques des Pays Helleniques. 

 Σεισμοτεκτονικούς χάρτες διαφόρων κλιμάκων 

 Σεισμοτεχνικούς χάρτες 

 Νεοτεκτονικούς χάρτες κλίμακας 1: 50.000 

 Χάρτες ανωμαλιών βαρύτητας  

 Γεωφυσικούς χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ),  

 Γεωφυσικούς χάρτες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας 

(Ε.Σ.Υ.Ε.) κλίμακας 1: 200.000, 

 Μετεωρολογικούς χάρτες  

 Δασικούς χάρτες 

Επίσης πολλοί χάρτες αποτελούν συνοδευτικό υλικό σε βιβλία.  
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Πηγές 

http://www.lib.uoa.gr/ 

http://sci.lib.uoa.gr/ 

http://opac.seab.gr/search*gre/?searchtype=X&SORT=D&searcharg=&m=&searchsc

ope=6 

https://repository.kallipos.gr/ 

ΕΛΟΤ 560 2η έκδοση. Πληροφόρηση και τεκµηρίωση – Οδηγίες για βιβλιογραφικές 

αναφορές και παραποµπές σε πληροφοριακούς πόρους  

http://www.elot.gr/SEP_ELOT560_TELIKO.pdf 

http://efessos.lib.uoa.gr/greylit.nsf  

http://www.openaccess.gr/resources/links/ 

http://scholar.google.gr/ 

http://www.google.com 

 

 

 

http://www.lib.uoa.gr/
http://sci.lib.uoa.gr/
http://opac.seab.gr/search*gre/?searchtype=X&SORT=D&searcharg=&m=&searchscope=6
http://opac.seab.gr/search*gre/?searchtype=X&SORT=D&searcharg=&m=&searchscope=6
https://repository.kallipos.gr/
http://www.elot.gr/SEP_ELOT560_TELIKO.pdf
http://efessos.lib.uoa.gr/greylit.nsf
http://www.openaccess.gr/resources/links/
http://scholar.google.gr/
http://www.google.com/

