
Πληροφοριακοί οδηγοί  Βιβλιοθήκης 

Θεματικός κατάλογος περιοδικών και οργανισμών  

ανοιχτής   πρόσβασης  

Ιστοσελίδες ελληνικών περιοδικών εκδόσεων ανοιχτής πρόσβασης  

στο Διαδίκτυο  

Η Περιφερειακή Βιβλιοθήκη της Πρέβεζας με τον θεματικό της κατάλογο, ο οποίος δη-

μοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου (http://

wwwlib.teiep.gr), σας ενημερώνει για τις διαθέσιμες ιστοσελίδες ελληνικών περιοδικών 

εκδόσεων και ελληνικών, διεθνών οικονομικών εφημερίδων ανοιχτής πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο.  

Ο κατάλογος περιλαμβάνει ιστοσελίδες με επιστημονικό υλικό που άπτεται  του επιστη-

μονικού αντικειμένου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και περιοδικά 

γενικού περιεχομένου. Για την εξασφάλιση της τρέχουσας ενημέρωσή σας ο κατάλογος 

επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Η προμήθεια έντυπων ελληνικών περιοδικών και εφημερίδων στη Βιβλιοθήκη διακόπη-

κε από το 2012 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.  

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι για τα ξενόγλωσσα περιοδικά παρέχεται πρόσβαση από 

την παραπάνω ιστοσελίδα μέσω του συνδέσμου HEAL Link (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακα-

δημαϊκών Βιβλιοθηκών).  
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Αλφαβητικός κατάλογος τίτλων περιοδικών και οργανισμών 

Λίστα θεμάτων 



 

Ασφαλιστική επιστήμη 

«Ασφαλιστική Αγορά» 

Τεύχ. (Απρ. 2006) έως  σήμερα  σε πλήρες κείμενο. Κάθε τεύχος περιέχει: "English supplement".   
http://www.aagora.gr/index.php/2013-03-09-14-56-06   
 

Δημόσια διοίκηση 

«Διοικητική Ενημέρωση» 

Τεύχη 32-54 σε πλήρες κείμενο. 

http://www.special-edition.gr/DE.htm  (ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΣΕΛΙΔΑ) 

 

Διεθνείς οικονομικές σχέσεις  
 

Περιοδικό: «Αγορά χωρίς σύνορα»   

(http://idos.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%
CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/ 

(ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

 
Έρευνα και Τεχνολογία 
  

«Έρευνα & Καινοτομία"  

Δεκαπενθήμερο eNewsletter του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης  (ΕΚΤ).(2013 έως 

σήμερα σε πλήρες κείμενο) 

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

«Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία»  

Τριμηνιαίο περιοδικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (τεύχος 1-20 μόνο περιεχόμενα), (τεύχ. 21 έως σήμερα 

σε πλήρες κείμενο) 

http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=3706   
 

Εργασιακές σχέσεις, εργασία και εργαζόμενοι 
 

«Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων».  

Τεύχ.  49 (2008) - τεύχ. 59 (2010)  

http://www.special-edition.gr/EP.htm  (ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΣΕΛΙΔΑ) 

 

«Ενημέρωση»  (INE—Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.).  

Μηνιαίο περιοδικό του ΙΝΕ. Τεύχ. 1 (Μάρτιος 1995)  έως σήμερα σε πλήρες κείμενο  

http://inegsee.gr/#ekdosis  

Στην ίδια ιστοσελίδα και Έρευνες, Μελέτες, Ετήσιες εκθέσεις, Στατιστικά στοιχεία, Εκπαιδευτι-

κό υλικό. 
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Κοινωνικές επιστήμες 
 
«Θέσεις».  Αναλύσεις, Κριτική,  Ζητήματα της πάλης  των  τάξεων. 

Τεύχ. 1 (Οκτ.-Δεκ. 1982) - σήμερα (πλήρες κείμενο). Περιλαμβάνει αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο.  Τα βι-

βλία «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 ολόκληρα (pdf).   

http://www.theseis.com/  

 

«Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών »  

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Τεύχ.78 (1990) – 146 (2016) 

Ευρετηριάζεται από Διεθνείς Βάσεις 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke   

  

«Σύγχρονα Θέματα»  

Τριμηνιαία έκδοση. Τεύχ. 20 (Απρ. 1984) τεύχ. 120 (Ιαν. - Μαρτ. 2013) ) υπάρχουν σε πλήρες κείμενο στην ψη-

φιακή βιβλιοθήκη ΠΑΝΔΗΜΟΣ. 

http://pandemos.panteion.gr/index.php?&op=record&lang=el&pid=cid:46   

Λογιστική 

“Accountancy Greece”   

Τριμηνιαίο περιοδικό Οικονομικού Λογισμού. Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελε-
γκτών Λογιστών.  Από  τό 2010 (Οκτ. Νόέ μβ. Δέκ.) έ ως σή μέρα σέ πλή ρές κέί μένό    

 http://www.accountancygreece.gr   

Λογοτεχνία 

«Η Λέξη»  

Μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΕΒΙ: Τεύχ. 1 (Ιαν. 1981) - τευχ. 100 (Νοε.-Δεκ. 1990) πλήρες κείμενο.  

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 «Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση» : Τεύχ. 151 (Μάϊος-Ιούν. 1999) – Τεύχ.180 (Απρ.-Ιούν. 

2004)  

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

Ναυτιλία 

«Ναυτικά χρονικά»  

Τεύχ. 116 (ΙΑΝ 2009) έως σήμερα σε πλήρες κείμενο 

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

Οικονομικές επιστήμες, μάνατζμεντ 

«Επιλογή» Γνώση- Επένδυση -Ανάπτυξη -Αξία 

Τεύχ. (2008) – τεύχ. (2012)  

http://www.epilogimag.gr/ArchivedPublications.asp  (ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΣΕΛΙΔΑ)  

Άλλο περιεχόμενο ελληνικό και ξενόγλωσσο σε πλήρες κείμενο : http://mokep.unipi.gr/allo-periexomeno 
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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
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/periodica.htm
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«Ανάπτυξη» 

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. 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»  

http://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&categoryid=210&articleid=8292   

 

«Οικονομικές εξελίξεις»  

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Τεύχος 5 (Απρ. 2004)  ως σήμερα. 

https://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/oikonomikes-ekseliksis   

Όλες οι δημοσιεύσεις του ΚΕΠΕ (Μηνιαίο δελτίο «Ελληνική Οικονομία», Μελέτες, Εκθέσεις, Εργασί-

ες για  Συζήτηση, Ειδικές εκδόσεις υπάρχουν σε πλήρες κείμενο στη σελίδα www.kepe.gr                                      

 

«Προοπτική & Ανάπτυξη»  

Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Τεύχ.17 (2006) - τεύχ. 38 (2011) σε πλήρες κείμενο. 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων εκδίδει επίσης την «Μηνιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ευρωπαϊκού Κέ-

ντρου Επιμελητηρίου Ιωαννίνων». Από το έτος 2008 έως σήμερα σε πλήρες κείμενο. 

http://www.cci-

ioannina.gindex.phpmodule=pages&type=user&func=details&id=119&permalink=ekdoseis

(ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΣΕΛΙΔΑ) 

 

«Οικονομικά Χρονικά» 

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Τεύχ.1 (Ιαν. 1984) - τεύχ. 147 (2014)  σε πλήρες κείμενο.  

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας εκδίδει επίσης σε πλήρες κείμενο μελέτες από (1994-2011). 

http://uselib.oe-e.gr/Magazines/OikonomikaHronika.aspx  (ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΣΕΛΙΔΑ) 

 
«Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας» 

Τόμ. V, τεύχ. 1-2 (1994 )  έως σήμερα σε πλήρες κείμενο 

http://archivesofeconomichistory.com/issues.php 

 

Χρηματιστήρια, επενδύσεις, χρηματοοικονομική 
  
«Χρήμα» 
Τεύχ. 307 (ΦΕΒ 2005)  έως σήμερα σε πλήρες κείμενο. 
http://www.hrima.gr 
 
 

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες 

 

 Τράπεζα της Ελλάδος   

Περιέχονται οι εκδόσεις: Έκθεση του Διοικητή, Έκθεση  Νομισματικής  πολιτικής, Οικονομικό Δελτίο, Στατιστικό Δελ-

τίο Οικονομικής Συγκυρίας,  Επισκόπηση Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, Έκθεση Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότη-

τας, κ.ά. 

http://www.bankofgreece.gr 
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Ελληνική Ένωση Τραπεζών   

Περιέχονται διάφορες εκδόσεις (Δελτίο, Ετήσιοι απολογισμοί, Κώδικες τραπεζικής δεοντολογίας, Εκθέσεις-

Μελέτες, ενημερωτικά έντυπα, κ.ά.). 

https://www.hba.gr/  
  
Alpha Bank   
Περιέχονται οι εκδόσεις :  

Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank  

  http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=95  

  τεύχ. 74 (Ιούν. 2000) – τεύχ. 118 (Απρ. 2013) 

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων   

  http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=2450  

Southeastern  Europe Economic and Financial Outlook 

 http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=14124  

 τεύχ. 84 (Δεκ. 2013) – τεύχ. 88 (Οκτ. 2015) 

Greek Economic and Financial Outlook 

 http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=2431  

τεύχ. 62 (Ιούν. 2007) – τεύχ. 91 (Απρ. 2017) 

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα    

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 δί-

νεται η δυνατότητα  πρόσβασης σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ 

 

Eurobank   

Περιέχονται οι εκδόσεις: Οικονομικές Μελέτες  στην ελληνική, New Europe Μηνιαίο δελτίο αναφορικά με τις 

κύριες μακροοικονομικές εξελίξεις στις αγορές της Νέας Ευρώπης (αγγλική), Οικονομία & Αγορές Μηνιαία επι-

θεώρηση για τη διεθνή οικονομία  (ελληνική & αγγλική), Global Economic & Market Outlook  τριμηνιαίο δελτίο 

για την παγκόσμια αγορά  (αγγλική). Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε περιορισμέ-

νο αριθμό άρθρων πλήρους κειμένου. 

https://www.eurobank.gr/online/home/AnalysingCateg.aspx  
  
 

Φιλοσοφία 
  

«Ουτοπία» Επιθεώρηση Θεωρίας και Πολιτισμού 

Τεύχ. 1 (Μάϊος-Ιούν. 1992) - Τεύχ. 100 (Μαί.-Ιούν. 2012) υπάρχουν σε πλήρες κείμενο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη 

ΠΑΝΔΗΜΟΣ. 

http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&lang=el&q=&pid=cid:65&lang=el&q=isMemberOfCollection

-cid:65 
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Ιστοσελίδες ελληνικών και διεθνών εφημερίδων και οικονομικών  

οργανισμών ανοιχτής πρόσβασης 

Εφημερίδες οικονομικές 
 

 ●  Εξπρές   http://www.express.gr/ 

●  Ημερησία   Σελίδα υπό κατασκευή 

●  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   
 

● Εβδόμαδίαί α  Εφήμέρί δα  Αγόρω ν  καί  Οίκόνόμί ας  τής  Υπαίθρου  

     http://www.agronews.gr/epikoinonia/o-omilos/ 

 

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

