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Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

Διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης για τους φοιτητές του Τμ. Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου 

 

Στον παρακάτω κατάλογο περιλαμβάνονται ιστοσελίδες σχετικές με τα αντικείμενα ενδιαφέροντος 

του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αλλά και ιστοσελίδες εντοπισμού και αναζήτησης 

δεδομένων όπως κατάλογοι βιβλιοθηκών, λεξικά, κ.ά.  Οι σύνδεσμοι παρατίθενται ταξινομημένοι σε 

γενικές κατηγορίες. 
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Κατάλογοι βιβλιοθηκών  - Συλλογικοί κατάλογοι 

 

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών 

http://www.unioncatalog.gr/ucportal/#  

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών ΖΕΦΥΡΟΣ  

http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/bsearch.zap?type=basic  

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος http://www.nlg.gr/www/el/node/15 

http://vopac.nlg.gr/ 

 

Βάσεις δεδομένων  
 

HEAL—Link Διαθεματική κάλυψη  http://www.heal-link.gr/ Πρόσβαση μέσω 

αναγνώρισης IP ΤΕΙ Η 

Emerald Διαθεματική κάλυψη  

 

http://www.emeraldinsight.com/ Πρόσβαση μέσω 

αναγνώρισης IP ΤΕΙ Η 

Elsevier SciVerse 

ScienceDirect  

Διαθεματική κάλυψη  

 

http://www.sciencedirect.com/  

 

Πρόσβαση μέσω 

αναγνώρισης IP ΤΕΙ Η 

Research Papers in 

Economics  (RePec) 

Οικονομική επιστήμη  http://repec.org/  Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

EconPapers  Οικονομική επιστήμη  http://econpapers.repec.org/  Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

CAIRN.INFO 

  

 

Διαθεματική κάλυψη . 

Εμφαση στη 

γαλλόφωνη 

βιβλιογραφία 

http://www.cairn-int.info/ 

  

 

Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unioncatalog.gr/ucportal/
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/bsearch.zap?type=basic
http://www.nlg.gr/www/el/node/15
http://vopac.nlg.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://repec.org/
http://econpapers.repec.org/
http://www.cairn-int.info/
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Ψηφιακές βιβλιοθήκες, αποθετήρια, ευρετήρια πλήρους κειμένου, αρχεία 

 

OpenArchives. Μηχανή 

αναζήτησης ψηφιακού 

περιεχομένου 

Διαθεματική κάλυψη  http://openarchives.gr/  

  

Ανοικτή πρόσβαση 

 

Directory of open 

access journals 

Διαθεματική κάλυψη  

 

http://www.doaj.org  Ανοικτή πρόσβαση 

CiteSeerX 

  

 

Υπολογιστές και 

επιστήμη της 

πληροφορίας 

http://citeseer.ist.psu.edu/index 

  

Βιβλιογραφική βάση 

δεδομένων 

 

Directory of Open 

Access Journals  

Διαθεματική κάλυψη https://doaj.org/ 

 

Ανοικτή πρόσβαση 

Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδος. Ψηφιακές 

συλλογές  

Διαθεματική κάλυψη http://www.nlg.gr/www/el/node/16 

 

Ανοικτή πρόσβαση 

Directory of Open 

Access Books 

Διαθεματική κάλυψη http://www.doabooks.org/ 

  

Ανοικτή πρόσβαση 

CORE (Connecting 

Repositories) 

Διαθεματική κάλυψη http://core.ac.uk/search/ 

  

Ανοικτή πρόσβαση 

OpenBook: 46 

ψηφιακές βιβλιοθήκε 

Διαθεματική κάλυψη http://www.openbook.gr/2013/11/e-

libraries.html 

Ανοικτή πρόσβαση 

 

Διατριβές, πτυχιακές εργασίες 
 

Εθνικό Αρχείο 

Διδακτορικών 

Διατριβών-ΕΚΤ  

Διαθεματική κάλυψη  http://phdtheses.ekt.gr/eadd/ 

  

Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

DART Europe E-theses 

portal 

Διαθεματική κάλυψη  http://www.dart-

europe.eu/basic-search.php 

Ανοικτή πρόσβαση 

Networked Digital 

Library of Theses and 

Dissertations 

Διαθεματική κάλυψη http://search.ndltd.org/  Ανοικτή πρόσβαση 

 

http://openarchives.gr/
http://www.doaj.org/
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://doaj.org/
http://www.nlg.gr/www/el/node/16
http://www.doabooks.org/
http://core.ac.uk/search/
http://www.openbook.gr/2013/11/e-libraries.html
http://www.openbook.gr/2013/11/e-libraries.html
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://search.ndltd.org/
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Θεματικές πύλες - ευρετήρια 
 

Dmoz 

  

 

DMOZ is the largest, most 

comprehensive human-edited 

directory of the Web . 

http://www.dmoz.org/ 

  

 

Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

HighWIre ePublishing platform  

 

http://home.highwire.org/ 

  

Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

 

Μηχανές αναζήτησης 
 

Google 

 

https://www.google.gr/ 

  

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

 

 

Οδηγοί συγγραφής επιστημονικής εργασίας και σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών 
 

Ωρίων. Πρόγραμμα 

πληροφοριακού 

γραμματισμού. ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης 

http://orion.lib.teithe.gr/ 

  

 

Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

Cal State University Library. 

Style Manuals & Writing 

Guides 

http://calstatela.libguides.com/style 

  

Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

OnlinePhDProgram.org  http://onlinephdprogram.org/thesis-dissertation/  Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

 

 

Στατιστικές πηγές 
 

Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

http://www.statistics.gr/  

 

Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

http://www.dmoz.org/
http://home.highwire.org/
https://www.google.gr/
http://scholar.google.gr/
http://orion.lib.teithe.gr/
http://calstatela.libguides.com/style
http://onlinephdprogram.org/thesis-dissertation/
http://www.statistics.gr/


 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 

 

5 
 

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat 

  

Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

Central Intelligence Agency. 

The World Factbook 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/ 

Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες κείμενο 

 

Πληροφοριακές σελίδες, λεξικά και άμεση ενημέρωση 
 

Wikipedia 

  

 http://www.wikipedia.org/  

 

Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες 

κείμενο 

ConvertWorld.com 

  

 

Μετατροπέας  

  

 

http://www.convertworld.com/el/ 

  

 

 

Conal—Conference 

Alerts 

 http://www.conferencealerts.com/ 

 

 

Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας. Η Πύλη για 

την Ελληνική Γλώσσα 

 http://www.greek-

language.gr/greekLang/index.html 

 

Oxford Reference   http://www.oxfordreference.com/ 

 

Πρόσβαση μέσω 

αναγνώρισης IP ΤΕΙ Η 

Merriam-Webster  

  

Λεξικά—

Θησαυροί 

http://www.merriam-webster.com/  

Encyclopaedia 

Britannica 

 http://www.britannica.com/ 

 

Ελεύθερη πρόσβαση / 

μερικώς πλήρες 

κείμενο 

Αγγλοελληνικό λεξικό 

Ευρωπαϊκών και 

χρηματοοικονομικών 

όρων (2009) 

 http://www.ine.otoe.gr/inside.asp?id=6  Ανοικτή πρόσβαση 

Ευρετήριο οικονομικών 

όρων 

 http://www.euretirio.com/category/greek/alpha/  Ανοικτή πρόσβαση 

TaxHeaven. Οικονομικό 

λεξικό – αγγλικοί 

οικονομικοί όροι 

 http://www.taxheaven.gr/dictionary   Ανοικτή πρόσβαση 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.wikipedia.org/
http://www.convertworld.com/el/
http://www.conferencealerts.com/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.oxfordreference.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.britannica.com/
http://www.ine.otoe.gr/inside.asp?id=6
http://www.euretirio.com/category/greek/alpha/
http://www.taxheaven.gr/dictionary
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Κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμοί 
 

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

 

Ermis. Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης 

  

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/ 

 

Ιδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών  

 

http://www.iobe.gr/ 

  

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών 

Ερευνών  

http://www.kepe.gr/index.php/el/ 

  

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης  

http://www.oecd.org/index.htm 

  

Παγκόσμια Τράπεζα  

 

http://www.worldbank.org/ 

 

 

 

Ευρωπαϊκή ‘Ενωση  
 

Ευρωπαϊκή Ενωση—ο επίσημος 

δικτυακός τόπος της ΕΕ 

 

http://europa.eu/index_el.htm  

 

Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ http://europa.eu/contact/institutions-bodies/index_el.htm 

  

EUR-Lex Πρόσβαση στο  δίκαιο της ΕΕ 

  

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el 

 

European Investment Fund—Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων 

  

http://www.eif.org/  

ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για 

το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020) 

  

http://www.espa.gr/  

 

 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/default.aspx
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/
http://www.iobe.gr/
http://www.kepe.gr/index.php/el/
http://www.oecd.org/index.htm
http://www.worldbank.org/
http://europa.eu/index_el.htm
http://europa.eu/contact/institutions-bodies/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
http://www.eif.org/
http://www.espa.gr/

