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1. www.ekt.gr Ο δικτυακός τόπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. To EKT είναι ο 

εθνικός μας οργανισμός που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και διαθέτει περιεχόμενο 

σε θέματα επιστήμης, έρευνας & τεχνολογίας. Στην ενότητα ‘Σύνδεση Έρευνας και 

Παραγωγής’ μπορείτε να βρείτε ανοιχτές προκηρύξεις, ερευνητικές συνεργασίες, 

ενημέρωση για νέες τεχνολογίες κλπ. Στην ενότητα ‘Επιστημονική Πληροφόρηση’, 

μπορείτε (κατόπιν αιτήσεως) να παραγγείλετε άρθρα περιοδικών, citation index και 

impact factor περιοδικών, να κάνετε αναζήτηση στον κατάλογο των περιοδικών που 

διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες κλπ. 

2. www.openarchives.gr  Είναι μια μηχανή που πραγματοποιεί ταυτόχρονη 

αναζήτηση σε 62 ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά αποθετήρια. 

Το ευρετήριό του περιέχει 429777 έγγραφα και ενημερώνεται καθημερινά με νέες 

καταχωρήσεις. Παράδειγμα όταν το περιεχόμενο είναι ανοιχτό μπορείτε να δείτε 

πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και 

ΑΕΙ της χώρας. 

3. www.biblionet.gr Ο ιστότοπος που έχει δημιουργήσει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 

(ΕΚΕΒΙ)μας παρουσιάζει την εκδοτική παραγωγή της χώρας και είναι πολύτιμο 

βοήθημα για επαγγελματίες και απλούς χρήστες. 

4. www.europa.eu Ο δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολλές χρήσιμες 

πληροφορίες και δυνατότητα επιλογής της ελληνικής γλώσσας. 

5. www.doaj.org  Κατάλογος περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης. 

6. www.omep.gr  Ο δικτυακός τόπος της Ελληνικής Επιτροπής της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.) 

7. www.pi-schools.gr Ο ιστότοπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

8. www.ilsp.gr  Ο ιστότοπος του Ινστιτούτου Επεξεργασίας και Λόγου που έχει σαν 

αποστολή του την ανάπτυξη και προώθηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην 

Ελλάδα. 

9. www.openbook.gr  Συλλογή μικρών διηγημάτων που διανέμονται ελεύθερα και 

νόμιμα στο Διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους. 

10. www.naeyc.org  Ο δικτυακός τόπος της National Association for the Education of 

Young Children (NAEYC) που έχει έδρα την Ουάσινγκτον και ιδρύθηκε το 1926. Είναι 

η μεγαλύτερη οργάνωση στον κόσμο (πάνω από 80.000 μέλη) που 

δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση  των παιδιών από τη γέννησή τους μέχρι τα 8 

τους χρόνια. Η βιβλιοθήκη της ΣΕΥΠ έχει έντυπη συνδρομή στο περιοδικό Young 

Children που εκδίδεται  από  τον οργανισμό. 

11. www.logopedists.gr  Ο δικτυακός τόπος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών-

Λογοθεραπευτών. 

12. www.noesi.gr  Ιστότοπος για την ειδική αγωγή, την ψυχική υγεία και την αναπηρία. 

Η θεματολογία του, ειδικότερα, αφορά τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  

διάφορες διαταραχές ή ασθένειες, μεθόδους παρέμβασης, καθώς και την πρόληψη 

και πρόνοια. 

13. www.esne.gr  Ο ιστότοπος του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας. Εκτός 

των πληροφοριών που παρέχονται για διάφορα θέματα δίνεται πρόσβαση σε 

πλήρες κείμενο στο περιοδικό του Συνδέσμου ‘Νοσηλευτική’. Υπάρχει η 
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δυνατότητα αναζήτησης είτε με το όνομα του συγγραφέα, είτε με τον τίτλο, είτε με 

το θέμα. 

14. www.vima-asklipiou.gr Αποτελεί τριμηνιαία έκδοση του τμήματος Νοσηλευτικής Α' 

του ΤΕΙ Αθήνας. Διανύει τον δέκατο χρόνο κυκλοφορίας και από το 2007 

κυκλοφορεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Αναφέρεται σε όλες τις επιστήμες υγείας, 

δημοσιεύει ανασκοπήσεις, ερευνητικές εργασίες, ειδικά άρθρα και ενδιαφέρουσες 

περιπτώσεις, στην ελληνική γλώσσα και βασίζεται σε σύστημα κριτών. Δεν υπάρχει 

δυνατότητα αναζήτησης. 

15. www.nlm.nih.gov Ο ιστότοπος της περίφημης Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των 

ΗΠΑ (US National Library of Medicine). Μέσα από το  Medlineplus-health 

information παρέχει πληροφορίες  σε ασθενείς και καταναλωτές που 

ενδιαφέρονται για θέματα υγείας σε πάνω από 900 θέματα. Παρέχει επίσης 

πρόσβαση στην  αναζήτηση άρθρων σε επαγγελματίες στο χώρο της υγείας μέσα 

από το Medline/Pubmed. 

16. www.clinicalcases.org  Χρήσιμη πηγή με μια καλή συλλογή ιστορικών διαφόρων 

περιπτώσεων. Κάθε περίπτωση αναλύεται διεξοδικά και παρουσιάζεται ο πλήρης 

ιατρικός φάκελος και η τελική διάγνωση της κάθε περίπτωσης. 

17.  www.hon.ch Το Health On the Net Foundation (HON) δημιουργήθηκε το 1995 και 

είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την χρήση της αξιόπιστης 

πληροφορίας στο χώρο της υγείας. Το λογότυπο του HON code πιστοποιεί την 

αξιοπιστία του κάθε ιστότοπου. Αν παράδειγμα πάτε στην ιστοσελίδα 

www.iatronet.gr ,ή στο  www.noesi.gr, θα δείτε στο τέλος της σελίδας το λογότυπο. 

18. www.iatronet.gr Αξιόπιστο και πιστοποιημένο (HON code) web site απευθύνεται 

περισσότερο σε καταναλωτές και ασθενείς για μια πληροφόρηση σε θέματα υγείας, 

ευεξίας, ομορφιάς κλπ. 

19. www.who.int  Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(World Health Organization). 

20. www.healthsearchplus. Μηχανή αναζήτησης ιατρικής πληροφορίας με τη 

δυνατότητα να επιλέγουμε αν θέλουμε πληροφορία  επιστημονική (Pubmed) ή 

κλινικές δοκιμές(clinical trials), οπτικοακουστική, κυβερνητική κλπ. Αν επιλέξουμε 

την επιστημονική πληροφορία έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας των 

αποτελεσμάτων βάζοντας φίλτρα π.χ. χρόνο (π.χ. αποτελέσματα της τελευταίας 

πενταετίας), γλώσσα π.χ. αγγλική, full text ή μόνο abstract). 

21. www.healthierword.gr Ιστότοπος με πολλές χρήσιμες ιατρικές πληροφορίες και 

πιστοποίηση (HONcode). 

22. www.eduadvisor.gr Χρήσιμος οδηγός σε εκπαιδευτικά θέματα με ενότητα που 

αφορά κενές θέσεις εργασίας. 

 

 


