
 

 

Θεματικός κατάλογος περιοδικών και εφημερίδων  

ανοιχτής  πρόσβασης  

    

 
Ιστοσελίδες  ελληνικών περιοδικών εκδόσεων, ελληνικών και  

διεθνών οικονομικών εφημερίδων ανοιχτής πρόσβασης  
στο Διαδίκτυο 

 
 
Η Βιβλιοθήκη  της Πρέβεζας με τον  θεματικό της κατάλογο, ο οποίος  δημοσιεύ-
εται στο διαδικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου (http://
wwwlib.teiep.gr),  σας ενημερώνει για τις διαθέσιμες ιστοσελίδες ελληνικών πε-
ριοδικών εκδόσεων και ελληνικών, διεθνών οικονομικών εφημερίδων ανοιχτής 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο.  
 
Ο κατάλογος περιλαμβάνει ιστοσελίδες επιστημονικών περιοδικών που 
άπτονται του επιστημονικού αντικειμένου του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής και περιοδικά γενικού περιεχομένου. Για την εξασφάλιση της τρέ-
χουσας ενημέρωσή σας ο κατάλογος θα επικαιροποιείται  σε τακτά χρονικά δια-
στήματα. 
 
Η προμήθεια έντυπων ελληνικών περιοδικών και εφημερίδων στη Βιβλιοθήκη  
διακόπηκε από το 2012 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.   
 
Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι για τα ξενόγλωσσα περιοδικά παρέχεται πρόσβα-
ση από την παραπάνω ιστοσελίδα μέσω του συνδέσμου HEAL Link (Σύνδεσμος 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών). 
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Θέματα:  Λογιστική 

Περιοδικό : “Accountancy Greece “ Τριμηνιαίο περιοδικό Οικονομικού Λογισμού.  Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

http://www.accountancygreece.gr 

Από τεύχ.1 (2012) έως σήμερα  σε πλήρες κείμενο. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.—.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-..-.-.-.-.-.-.-..-.-. 

Θέματα: Τεχνολογία, Τεχνολογικές καινοτομίες 

Περιοδικό: «Έρευνα & Καινοτομία"  (ΕΚΤ) 

http://www.ekt.gr/el/enewsletter  

Δεκαπενθήμερο eNewsletter του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης  (ΕΚΤ) (2013– ως σήμερα) 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.—.-.-.-.-.—.-.-.-.-.-.-.-.-.-.—.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.—.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Θέματα: Εργασιακές σχέσεις, ελληνική οικονομία, εργατική κινητικότητα εργατικά συνδικάτα, ανεργία 
 

Περιοδικό:  «Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων»  

http://www.special-edition.gr/EP.htm  

τεύχ. 49 (2008) - τεύχ.59 (2010) σε πλήρες κείμενο 

                                                       

Περιοδικό:  «Ενημέρωση»  (INE)  
http://inegsee.gr/#ekdosis 
Εκδόσεις: περιοδικό « Ενημέρωση» τεύχ. 1 (1995) έως σήμερα σε πλήρες κείμενο, Τετράδια ΙΝ.Ε., Μελέτες, 

Ετήσια Έκθεση,  Στατιστικά στοιχεία. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Θέματα: Ασφαλιστικές εταιρείες -Ελλάδα,  Ασφάλιση, μάρκετινγκ, τεχνικές πωλήσεων 

Περιοδικό: «Ασφαλιστική Αγορά» 
http://www.aagora.gr/  

Από το τεύχ. (ΑΠΡ 2006) έως  σήμερα  σε πλήρες κείμενο 
Κάθε τεύχος περιέχει: "English supplement" 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.- 

Θέματα: Χρηματιστήρια, επενδύσεις, χρηματοοικονομική 

Περιοδικό: «Χρήμα» 
http://www.hrima.gr 
Από το τεύχ. 307 (ΦΕΒ 2005)  έως σήμερα σε πλήρες κείμενο 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Θέματα: Δημόσια υπηρεσία, Δημόσια διοίκηση 

Περιοδικό: «Διοικητική Ενημέρωση»  

http://www.special-edition.gr/DE.htm  

Τα τεύχη 32-54 σε πλήρες κείμενο 
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Θέματα: Φιλοσοφία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες 

Περιοδικό : «ΘΕΣΕΙΣ» Αναλύσεις, Κριτική,  Ζητήματα της πάλης  των  τάξεων  

http://www.theseis.com/  

Εκδόσεις:  τεύχ. 1 (Οκτ.-Δεκ. 1982) - σήμερα (πλήρες κείμενο). Περιλαμβάνει αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο.  Τα βιβλία 

«Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση» (Γιάννης Μηλιός, Γιώργος Οικονομάκης, Σπύρος Λαπατσιώρας) και «Να διαβάσουμε 

το Κεφάλαιο»  (Louis Althusser, Etienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey, Jacques Ranciere)  είναι διαθέσιμα ολόκλη-

ρα (pdf).   

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-..-. 

Θέματα: Κοινωνικές επιστήμες 

Περιοδικό : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών (ΕΚΚΕ) 
http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/issue/archive 
Τεύχ.  25 Γ’ (1975) έως σήμερα.  
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Θέματα: Εκπαιδευτική κοινωνιολογία 

Περιοδικό : «Σύγχρονα Θέματα» τριμηνιαία έκδοση  

http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=collections&lang=el 

Τεύχ. 1 (Μάϊος 1978) -  Τεύχ. 120 (Ιαν.-Μάρτ. 2013) υπάρχουν σε πλήρες κείμενο σκαναρισμένα στην  

ψηφιακή βιβλιοθήκη ΠΑΝΔΗΜΟΣ  

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Θέματα: Φιλοσοφία, Πολιτική επιστήμη 

Περιοδικό : «Ουτοπία» Επιθεώρηση Θεωρίας και Πολιτισμού  

http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=collections&lang=el 
Τεύχ. 1 (Μάϊος-Ιούν. 1992) -  Τεύχ. 100 (Μάϊος-Ιούν. 2012) υπάρχουν σε πλήρες κείμενο σκαναρισμένα 

στην ψηφιακή βιβλιοθήκη ΠΑΝΔΗΜΟΣ  

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.- 

Θέματα: Νεοελληνική λογοτεχνία 

Περιοδικό : «Η Λέξη»  

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=488&IssuesList=1&magazine=%CE%
97%20%CE%9B%CE%AD%CE%BE%CE%B7 

Μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΕΒΙ: τεύχ. 1-100 πλήρες κείμενο. 

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/periodica.htm 

Μέσω της ιστοσελίδας «Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση» : Τεύχ. 151 (Μάϊος-Ιούν. 1999) – Τεύχ.180 (Απρ.-
Ιούν. 2004) σκαναρισμένα τεύχη σε πλήρες κείμενο 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-. 
 
Θέματα: Ναυτιλία-Ελλάδα 

Περιοδικό «Ναυτικά χρονικά» 

http://www.naftikachronika.gr/issues/ 

Τεύχ. 116 (ΙΑΝ 2009) έως σήμερα σε πλήρες κείμενο 
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Θέματα: Οικονομική, Ελλάδα-οικονομικές συνθήκες, βιομηχανικό μάνατζμεντ-Ελλάδα, βιομηχανίες-οικονομικές απόψεις 

 
Περιοδικό: «Επιλογή». Γνώση- Επένδυση -Ανάπτυξη -Αξία 
http://issuu.com/allmedia_gr 
Από τεύχ. (2008) – τεύχ. (2012), 56 δημοσιεύσεις σε πλήρες κείμενο και στα τεύχη ειδικές εκδόσεις:  
1.exports, 2.8ανοιχτή κοινωνία, 3.Τάσεις: η ελληνική οικονομία, 4.Επιλογή ισολογισμών, 5. Οι μηχανισμοί  
του χρήματος, 6. Οι νομοί της Ελλάδος, 7. Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς. 
 
 
Περιοδικό: «Ανάπτυξη». Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών   
http://www.acci.gr/acci/eJournals/tabid/176/language/el-GR/Default.aspx 
Από τεύχ. (Ιαν. 2012) έως σήμερα (πλήρες κείμενο). 
Το ΕΒΕΑ  εκδίδει επίσης σε πλήρες κείμενο : 
Το ετήσιο περιοδικό «Trade with Greece» (στην Αγγλική γλώσσα) ,  «Ανάπτυξη - Exclusive» Οδηγός  
Ελλήνων Εξαγωγέων, Το «Εγχειρίδιο του Έλληνα Εξαγωγέα»  
 
 

Περιοδικό: «Οικονομικές εξελίξεις» Κέντρο Προγραμματισμού  Οικονομικών Ερευνών 

http://www.kepe.gr 

Τεύχος 1 (Δεκ. 2002) ως σήμερα σε πλήρες κείμενο. Ειδικότερα από τεύχ. 5 (Απρ. 2004) έως σήμερα  
πλήρες κείμενο.  
 
Από τεύχ. 5 (Απρ. 2004)  έως σήμερα  σε πλήρες κείμενο. 
Από τεύχ. 11 (Απρ. 2006) έως τεύχ. 12 (Μάιος 2010) δεν καταχωρούνται. 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις,  Εκθέσεις (περίληψη) 
Εργασίες για συζήτηση από 2000 έως σήμερα σε πλήρες κείμενο                                                   

 

Περιοδικό: “Προοπτική & Ανάπτυξη» Επιμελητήριο Ιωαννίνων 

http://www.cci-ioannina.gr/index.phpmodule=pages&type=user&func=details&id=119&permalink=ekdoseis 

 Από το τεύχ.17 (2006) - τεύχ. 35 (2011) σε πλήρες κείμενο. 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων εκδίδει επίσης την «Μηνιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ευρωπαϊκού  
Κέντρου Επιμελητηρίου Ιωαννίνων». Από το έτος 2008 έως σήμερα σε πλήρες κείμενο. 
 
          
Περιοδικό: «Οικονομικά Χρονικά». Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

http://uselib.oe-e.gr/Magazines/OikonomikaHronika.aspx 

Από το τεύχ.1 (Ιαν. 1984) - τεύχ. 147 (2014)  σε πλήρες κείμενο. 
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας εκδίδει επίσης σε πλήρες κείμενο 
μελέτες από (1994-2011). 
     

Περιοδικό: «Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας» 

http://archivesofeconomichistory.com/issues.php 

Τόμ. VIII, No. 1-2 (1997 ) – τόμ. XXVII, No. 26, τεύχ. 1 (2015) πλήρες κείμενο 
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Θέματα:  Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες,  Απασχόληση, Επαγγελματική κατάρτιση, Προσφορά εργασίας, Οικονομική πο-
λιτική 

 

Τράπεζα της Ελλάδος  - http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications/default.aspx 

  

 Νομισματική πολιτική  (2012) 

 Οικονομικό Δελτίο (1998-2013) 

 Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 

 Εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 Έκθεση του Διοικητή  (1997-2012),     
 

 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών  -  http://www.hba.gr/Index.asp?Menu=0 

Εκδόσεις: Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Από το 1998 – 2007 έντυπο, από το 2008 ηλεκτρονικό.                   

 

Alpha Bank  -  http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=91 

Εκδόσεις :  

 Περιοδικό «Οικονομικό Δελτίο», 2000-2013  

 «Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων» 2013  

 Southeastern  Europe Economic and Financial Outlook 

 Greek Economic and Financial Outlook 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Θέματα: Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες, Διεθνείς 

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα — http://www.ecb.europa.eu/pub/html/index.en.html   

Περιοδικό:  «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα»  

Εκδόσεις: Όλες οι εκδόσεις και τα μηνιαία δελτία ετήσιες εκθέσεις της ΕΚΤ υπάρχουν στην παραπάνω  
ιστοσελίδα, ορισμένες και στα ελληνικά. Επίσης με την εγγραφή στο RSS feed δίνεται η δυνατότητα  
πρόσβασης σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ. 
 

Eurobank  - http://www.eurobank.gr/research  

 Εκδόσεις: Οικονομικές Μελέτες  στην ελληνική 

 New Europe Μηνιαίο δελτίο αναφορικά με τις κύριες μακροοικονομικές εξελίξεις στις αγορές 
της Νέας Ευρώπης (αγγλική) 

 Οικονομία & Αγορές Μηνιαία επιθεώρηση για τη διεθνή οικονομία  (ελληνική & αγγλική) 

 Global Economic & Market Outlook  τριμηνιαίο δελτίο για την παγκόσμια αγορά  (αγγλική).  
             Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό άρθρων πλήρους κειμένου. 
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Ιστοσελίδες ελληνικών και διεθνών οικονομικών εφημερίδων ανοιχτής πρόσβασης 

Οικονομικές εφημερίδες  
 

 

 Εξπρές   http://www.express.gr/ 

 Ημερησία   http://www.imerisia.gr/default.asp 

 

 Καθημερινή   http://www.kathimerini.gr/ 
 

  Κέρδος  http://www.kerdos.gr/ 

 

  Ναυτεμπορική - naftemporiki   http://www.naftemporiki.gr/ 

 

 Χρηματιστήριο   http://www.xrimatistirio.gr/ 

 

 Deal News Online   http://www.dealnews.gr/ 

 

 Capital   http://www.capital.gr/ 

 

 EURO2day  http://www.euro2day.gr/ 

 

 Euronews "business economy"   http://gr.euronews.com/business/economy/ 

 

 Voria    http://www.voria.gr/ 
 

Διεθνής - παγκόσμια  οικονομική ενημέρωση 

 

●   abc NEWS "Business Economy"   http://abcnews.go.com/Business/Economy/ 

●   BBC News BusinesS   http://www.bbc.com/news/business/ 

●   Bloomberg   http://www.bloomberg.com/ 

●   CNNMoney "Economy"   http://money.cnn.com/news/economy/ 

●   Huff post  economy   http://www.huffingtonpost.com/news/economy/ 

●   Reuters   http://www.reuters.com/ 

●   The Economist  http://www.economist.com/ 

●   Theguardian "business"   http://www.theguardian.com/uk/business 

●   The New Work Times "Business Day Economy"   http://www.nytimes.com 

 
 

Εβδομαδιαία  οικονομική  εφημερίδα   
 
 

●  AgroNews: Εβδομαδιαία  Εφημερίδα  Αγορών  και  Οικονομίας της Υπαίθρου  http://www.agronews.gr/news/  

 Ύπαιθρος Χώρα: Ηλεκτρονική εφημερίδα για την αγροτική ανάπτυξη http://www.ypaithros.gr/  

ΤΕΙ Ηπείρου. Βιβλιοθήκη Παραρτήματος Πρέβεζας 
 

Διεύθυνση : Περιοχή Ψαθάκι, Πρέβεζα  ΤΚ 48100 
Τηλ. : 26820 50572, e-mail : libprev@teiep.gr 

Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
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http://www.express.gr
http://www.express.gr/
http://www.imerisia.gr
http://www.imerisia.gr/default.asp
http://www.kathimerini.gr/economy
http://www.kathimerini.gr/
http://www.kerdos.gr/
http://www.naftemporiki.gr
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.xrimatistirio.gr
http://www.xrimatistirio.gr/
http://www.dealnews.gr
http://www.dealnews.gr/
http://www.capital.gr/home.asp
http://www.capital.gr
http://www.euro2day.gr
http://www.euro2day.gr/
http://www.euronews.com/business/economy/
http://gr.euronews.com/business/economy/
http://voria.gr/index.php
http://www.voria.gr/
http://abcnews.go.com/Business/Economy/
http://abcnews.go.com/Business/Economy/
http://www.bbc.co.uk/news/business/
http://www.bbc.com/news/business/
http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/europe
http://money.cnn.com/news/economy/
http://money.cnn.com/news/economy/
http://www.huffingtonpost.com/news/economy/
http://www.huffingtonpost.com/news/economy/
http://www.reuters.com/
http://www.reuters.com/
http://www.economist.com/
http://www.economist.com/
http://www.theguardian.com/uk/business
http://www.theguardian.com/uk/business
http://www.nytimes.com/pages/business/economy/index.html
http://www.nytimes.com
http://www.agronews.gr
http://www.agronews.gr/news/
http://www.ypaithros.gr/

