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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                            Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ                                Σεπτέμβριος, 2019 
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Πρέβεζας                                                                                                          

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

                                                                                

… για φοιτητές και ερευνητές 

Ο πληροφοριακός οδηγός περιλαμβάνει επιλεγμένες ιστοσελίδες με πληροφοριακές πηγές 

και ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω των οποίων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε 

επιστημονικό υλικό, (ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά βιβλία και περιοδικά,  

εργασίες φοιτητών, διδακτορικές διατριβές, δημοσιεύσεις μελών της Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας), που συνάδει με το επιστημονικό αντικείμενο του τμήματος Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής. Καθώς επίσης: ● ενημέρωση για τη βάση δεδομένων της ICAP- DATA 

● οδηγίες πρόσβασης στο Πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας Mendeley. 

Η πρόσβαση στα τεκμήρια μπορεί να είναι είτε σε ανοιχτό περιεχόμενο (full text) είτε σε 

βιβλιογραφικά στοιχεία. Στις ιστοσελίδες που ακολουθούν υπάρχουν διευκρινίσεις για τις 

δυνατότητες και τους τρόπους πρόσβασης. Πλοηγηθείτε στις εν λόγω ιστοσελίδες για 

επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες. 
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Μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης  του ΤΕΙ Ηπείρου 

http://wwwlib.teiep.gr  έχετε πρόσβαση στα ακόλουθα: 

●  Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC)  

http://opac.seab.gr/search~S17*gre    

Δημόσιος κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών, οπτικοακουστικού υλικού και  

πρόσβασης στο αρχείο ελληνικής μουσικής από τις βιβλιοθήκες του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου 

(Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα). Αναζητά επίσης full text, ελληνικό, επιστημονικό 

περιεχόμενο από ηλεκτρονικά βιβλία από το Αποθετήριο:  Ελληνικά Ακαδημαϊκά 

Συγγράμματα και Βοηθήματα «Κάλλιπος». Ο κατάλογος είναι ελεύθερα προσπελάσιμος, 

εντός και εκτός Ιδρύματος. Ο δανεισμός του υλικού από τις παραπάνω Βιβλιοθήκες γίνεται 

χωρίς χρέωση. Σας ενημερώνουμε ότι:  στην ιστοσελίδα του καταλόγου και στο link 

«Είσοδος στο Λογαριασμό μου», αφού εγγραφείτε στη Βιβλιοθήκη, μπορείτε  να 

δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό μέσω του οποίου θα ενημερώνεστε για το υλικό 

που δανειστήκατε,  επίσης να κάνετε κρατήσεις και ανανεώσεις υλικού. 

 Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «MITOS» 

http://opac.seab.gr/  

Συμμετέχουν τριάντα 30 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σε ένα Ενιαίο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα. Στόχος η εξοικονόμηση πόρων και  η παροχή βελτιωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των Ακαδημαϊκών 
Ιδρυμάτων. Επιλέγοντας τον κατάλογο «MITOS» αναζητάτε τεκμήρια από το συνεργατικό 
κατάλογο του Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

 Συλλογικός  Κατάλογος Ελληνικών  Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «ΣΚΕΑΒ» 

      http://www.unioncatalog.gr/  

Αποτελεί τη φυσική ένωση των μεμονωμένων καταλόγων 62 ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, 
με 68 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και 3,9 εκατομμύρια εγγραφές. Επίσης υπάρχει 
πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των 15.000 ψηφιακών βιβλίων που γίνεται και 
απομακρυσμένα για μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας χρησιμοποιώντας τους 
ιδρυματικούς κωδικούς. Ο κατάλογος συνδέεται με το Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων 
"ΊΡΙΣ" μέσω του οποίου γίνεται ο διαδανεισμός (δανεισμός ανάμεσα στις βιβλιοθήκες-
μέλη) του υλικού. Ο διαδανεισμός  γίνεται  με  χρέωση.  

 Openarchives (ελληνικό ψηφιακό υλικό) 

https://www.openarchives.gr/  

Είναι μηχανή αναζήτησης που πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 79 ελληνικές 

ψηφιακές βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά αποθετήρια. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 

http://wwwlib.teiep.gr/
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/146.html
http://opac.seab.gr/search~S17*gre
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/172.html
http://opac.seab.gr/
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/172.html
http://www.unioncatalog.gr/
http://www.unioncatalog.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=193&lang=el
http://www.unioncatalog.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=193&lang=el
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/175.html
https://www.openarchives.gr/
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μπορεί να είναι ελεύθερη ή περιορισμένη όπως: Ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος 

Περιοδικών, παρουσιάζει τα βιβλιογραφικά δεδομένα 96.401επιστημονικών περιοδικών, 

έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν 201 ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές 

τους.  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.  

● Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/  

Ιδρυματικό Αποθετήριο ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει ένα 

πανεπιστήμιο στα μέλη της κοινότητάς του για τη διαχείριση και διάχυση του ψηφιακού 

περιεχομένου που δημιουργείται από το ίδιο το και τα μέλη του. Ιδρυματικό Αποθετήριο 

του ΤΕΙ Ηπείρου περιλαμβάνει πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών και 

διδακτορικές διατριβές μελλοντικά. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μπορεί να είναι 

ελεύθερη ή περιορισμένη.  

● Ερευνητικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

http://cris.teiep.gr/jspui/  

Το Ερευνητικό Αποθετήριο έχει στόχο τη συγκέντρωση, καταχώρηση και προβολή της 

ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος και των εκπαιδευτικών στελεχών του. 

Περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις, βιβλία, άρθρα κι ανακοινώσεις. Η πρόσβαση 

στο πλήρες κείμενο μπορεί να είναι ελεύθερη ή περιορισμένη. Σας ενημερώνουμε ότι: 

κατόπιν αιτήματος της Βιβλιοθήκης τα Αποθετήρια έχουν συμπεριληφθεί στο 

openarchives.gr (μηχανή αναζήτησης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης σε ελληνικό 

ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού), και το Ερευνητικό Αποθετήριο 

φιλοξενείται επίσης στις μηχανές αναζήτησης BASE (Bielefeld Academic Search Engine) και 

ROAR (Registry of Open Access Repositories). 

 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι ελληνικών και ξένων βιβλιοθηκών 

https://wwwlib.teiep.gr/el/component/content/article/50/198.html    

●Κατάλογοι Εθνικών Βιβλιοθηκών 

●Κατάλογοι Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

 Βάση δεδομένων - ICAP Data Prisma 

https://www.icapdataprisma.com/  

https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/126.html
http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/126.html
http://cris.teiep.gr/jspui/
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/27.html
https://wwwlib.teiep.gr/el/component/content/article/50/198.html
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/204.html
https://www.icapdataprisma.com/
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Περιλαμβάνει οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες,  για περίπου 33.000 ελληνικές 
επιχειρήσεις που δημοσιεύουν  τις οικονομικές καταστάσεις τους, καθώς και οικονομικές 
αναλύσεις κλάδου. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσω των IP των υπολογιστών του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) και της διεύθυνσης 
https://www.icapdataprisma.com/ 
Επιλέξτε Login και εισάγετε τους παρακάτω κωδικούς πρόσβασης:  

●User ID: dpgrtip01           ●Password: [CG4puxD  
Προσοχή, πριν το login, στην οθόνη που θα δείτε θα πρέπει να αφήσετε το πεδίο 
‘Namespace: ICAPAD’ και να πατήσετε το κουμπί ‘ΟΚ’. Θα βρείτε την παρούσα ενημέρωση 
στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης. 
 

 Βιβλιογραφική υποστήριξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 

https://www.mendeley.com/  
Στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκη  http://wwwlib.teiep.gr  μέσω του link 
συνδεθείτε στο link          «Πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας Mendeley»  όπου θα 
βρείτε οδηγίες της Βιβλιοθήκης  για τη χρήση του Mendeley, το οποίο είναι ένα από τα 
δωρεάν διαθέσιμα στο διαδίκτυο πρόγραμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών 
και βιβλιογραφίας. Το συγκεκριμένο παρέχεται από τον εκδότη-διαθέτη Elsevier.  
Δημιουργήστε την προσωπική σας βιβλιοθήκη.  
Mendeley Desktop: εφαρμογή στον υπολογιστή σας.  
 

 Ηλεκτρονικά Περιοδικά HEALLINK 

https://www.heal-link.gr/  

Προσφέρει πρόσβαση σε πλήρες κείμενο επιστημονικών ηλεκτρονικών περιοδικών και 

βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Ο έλεγχος πρόσβασης υποστηρίζεται 

από την Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI)  μέσω του λογισμικού 

Shibboleth IdP, έτσι  εξασφαλίζεται  η απομακρυσμένη πρόσβαση (εκτός Ακαδημαϊκού 

Ιδρύματος) χωρίς τη χρήση proxy server ή VPN (virtual private network). 

 H απομακρυσμένη πρόσβαση από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας γίνεται με τη 

χρήση του προσωπικού ιδρυματικού κωδικού (είτε του ΤΕΙ Ηπείρου είτε του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αντίστοιχα), στους εκδότες που  έχει συνάψει συμφωνίες  

η HEAL-Link.  

Πρόσβαση σε: 

►Ενιαία μηχανή αναζήτησης 

►Αλφαβητικό κατάλογο 

►Θεματικές κατηγορίες 

►Εκδότες 

https://www.mendeley.com/
http://wwwlib.teiep.gr/
https://wwwlib.teiep.gr/el/services/ilektronikes-ipiresies/30.html
https://www.heal-link.gr/
https://www.heal-link.gr/aai.php
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Σας παραθέτουμε τον τρόπο απομακρυσμένης πρόσβασης σε ορισμένους 

από τους εκδότες  στη διεύθυνση https://www.heal-link.gr/ , μέσω του 

Technological Educational Institute of Epirus και University of Ioannina     

Akademiai Kiado (formerly part of ALPSP Learned Journal Collection)   (Προβολή 

περιοδικών) 

Sign in / Log in via your Institution/ Select region/group Hellenic Academic Libraries Link 

(HEAL-Link) 

 Agricultural University of Athens 
 Athens University of Economics and Business 
 Harokopio University 
 University of Crete 
 University of Ioannina (πληκτρολογώ τον αντίστοιχο ιδρυματικό κωδικό) 
 University of Macedonia 
 OXI  Technological Educational Institute of Epirus    

 

Elsevier (Sciencedirect)   (Προβολή περιοδικών) 

Sign in/ Sign in via your institution / Other institution / Select your region or group / GRNET 

AAI Federation (Greece) [Go] / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου/ University of 

Ioannina (πληκτρολογώ τον αντίστοιχο ιδρυματικό κωδικό: όνομα χρήστη και 

συνθηματικό) 

Emerald (MCB)   (Προβολή περιοδικών) 

Log in / Shibboleth login / Select group region / GREECE GRNET ή Hellenic Academic 

Libraries/ Technological Educational Institute of Epirus. Επίσης κλικ σε pdf αρχείο/  log into 

your account/University of Ioannina 

Kluwer Law International   (Προβολή περιοδικών) 

Institutional login/select organization /Technological Education Institute of 

Eprius/University of Ioannina 

Project MUSE   (Προβολή περιοδικών) 

 Change access ή login / Shibboleth / Greece (HEAL Link) / Technological Educational 

Institute of Epirus/University of Ioannina 

Springer   (Προβολή περιοδικών) 

https://www.heal-link.gr/
http://iam.atypon.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fidp.uoi.gr%2Fidp%2Fshibboleth&redirectUri=%2F&targetSP=https%3A%2F%2Fakademiai.com
http://www.akademiai.com/
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=34&pname=Akademiai+Kiado+%28formerly+part+of+ALPSP+Learned+Journal+Collection%29
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=34&pname=Akademiai+Kiado+%28formerly+part+of+ALPSP+Learned+Journal+Collection%29
http://iam.atypon.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fidp.aua.gr%2Fidp%2Fshibboleth&redirectUri=%2F&targetSP=https%3A%2F%2Fakademiai.com
http://iam.atypon.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fidp.aueb.gr%2Fidp%2Fshibboleth&redirectUri=%2F&targetSP=https%3A%2F%2Fakademiai.com
http://iam.atypon.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fidp2.hua.gr%2Fidp%2Fshibboleth&redirectUri=%2F&targetSP=https%3A%2F%2Fakademiai.com
http://iam.atypon.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Flogin.uoc.gr%2Fidp%2Fshibboleth&redirectUri=%2F&targetSP=https%3A%2F%2Fakademiai.com
http://iam.atypon.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fidp.uoi.gr%2Fidp%2Fshibboleth&redirectUri=%2F&targetSP=https%3A%2F%2Fakademiai.com
http://iam.atypon.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fidp.uom.gr%2Fidp%2Fshibboleth&redirectUri=%2F&targetSP=https%3A%2F%2Fakademiai.com
http://www.sciencedirect.com/
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=1_6&pname=Elsevier+%28Sciencedirect%29
http://www.emeraldinsight.com/
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=10&pname=Emerald+%28MCB%29
https://archives.heal-link.gr/Search/Results?filter%5B%5D=publisherStr%3A%22Kluwer+Law+International%22
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=36&pname=Kluwer+Law+International
http://muse.jhu.edu/journals/
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=29&pname=Project+MUSE
http://www.springerlink.com/
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=8_12_24&pname=Springer
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Sign in / Login / Log in via Shibboleth / find your institution / Technological Educational 

Institute Epirus/University of Ioannina University Campus 

Taylor & Francis   (Προβολή περιοδικών) 

Log in / Log in via your institution / Shibboleth sign in / Hellenic Academic Libraries (HEAL-

Link) / Technological Educational Institution of Epirus/ University of Ioannina 

Wiley Online Library. ηλεκτρονική πλατφόρμα με πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά του 

βιβλία (περισσότεροι από 20.000 τίτλοι)  

SCOPUS   https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

Other Institution / Search for your Institute /γράφω ή βρίσκω από την πτυσσόμενη λίστα το 

(Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου) 

JSTOR   https://www.jstor.org/  

Login to My Account/ Find my Institution «Search by Institution Name» βρίσκω το Ίδρυμα 

στην πτυσσόμενη  λίστα (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου). 

 

Eκδότες/διαθέτες που παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση (Open Access) σε όλα ή κάποια από  

τα περιοδικά τους 

Ercim (προβολή περιοδικών) https://www.ercim.eu/  

Hikari Std.  (προβολή περιοδικών) http://www.m-hikari.com/journals.html  

NUMDAM  (προβολή περιοδικών) http://www.numdam.org/?lang=en  

Project Euclid (προβολή περιοδικών) https://projecteuclid.org/  

DOAJ - (Directory of Open Access Journals)   https://doaj.org/  

………………………………………………………………………………………………………………… 

τα βιβλία τους 

DOAB – (Directory of Open Access Books) https://www.doabooks.org/  

………………………………………………………………………………………………………………… 

GOOGLE SCHOLAR   https://scholar.google.com/  

Οργανισμοί – Εκδότες που παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση (open access) σε όλα ή κάποια 

από τα περιοδικά τους. Σημειώνουμε ότι το Ιδρυματικό και Ερευνητικό Αποθετήριο του ΤΕΙ 

Ηπείρου είναι αναζητήσιμο από το  Google Scholar. 

http://www.tandfonline.com/
https://www.heal-link.gr/journals_pub.php?pub_id=13&pname=Taylor+%26+Francis
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.jstor.org/
https://www.ercim.eu/
http://www.m-hikari.com/journals.html
http://www.numdam.org/?lang=en
https://projecteuclid.org/
http://www.doaj.org/
https://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://scholar.google.com/
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Μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών) από το μενού "Ηλεκτρονικές Πηγές - Βιβλιογραφικές 
Βάσεις/Βάσεις Πλήρους Κειμένου/Πληροφοριακό Υλικό" είναι 
προσπελάσιμες οι ακόλουθες πηγές με τις οποίες ο ΣΕΑΒ έχει συνάψει ΝΕΑ 

σύμβαση  http://www.seab.gr/  
 
1. Τον εκδότη Springer-Nature και έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση στο διηνεκές (perpetual 
rights) για όλα τα μέλη του στο αρχείο του περιοδικού Nature για τα έτη 1869-2006. 
 
2.Τον εκδότη Brill και έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές 
στο διηνεκές (perpetual rights) για όλα τα μέλη του, καλύπτοντας ανάγκες της 
ακαδημαϊκής κοινότητας στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών: 
Brill Dictionary of Ancient Greek Online (αγγλική έκδοση του Franco Montanari’s 
Vocabolario della Lingua Greca, το οποίο με τη φήμη του σημαντικότερου σύγχρονου 
λεξικού για τα αρχαία ελληνικά, συγκεντρώνει 140000 λέξεις-κλειδιά από τη λογοτεχνία, 
παπύρους, επιγραφές και άλλες πηγές της αρχαϊκής περιόδου έως τον 6ο αιώνα. 
Brill's Companions to Classical Studies Online I-IV (σειρά εγχειριδίων, στην αγγλική γλώσσα, 
μιας ευρείας ποικιλίας θεμάτων και προσώπων από την Κλασική Αρχαιότητα καθώς και 
της αποδοχής τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.  
Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online (ένα μοναδικό έργο που 
συγκεντρώνει τις τελευταίες έρευνες από μια σειρά επιστημονικών κλάδων που 
συμβάλλουν στην γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όλων των πτυχών της ιστορίας 
και της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής.  
International Aristotle Bibliography (ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό εργαλείο που παρέχει 
πρόσβαση σε πάνω από 50000 βιβλία, άρθρα περιοδικών, κεφάλαια βιβλίων, 
αναθεωρήσεις βιβλίων και διατριβές για τον φιλόσοφο Αριστοτέλη και την επιρροή του.  
Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity (χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές της 
ελληνικής και της λατινικής αρχαιότητας. New Pauly Online (πρόσβαση στο γερμανικό 
εγκυκλοπαιδικό έργο για τον αρχαίο κόσμο Metzler’s Der Neue Pauly καθώς και στην 
αγγλική του έκδοση Brill’s New Pauly.  
New Pauly Supplements I (συλλογή πληροφοριακών έργων που συμπληρώνουν και 
εμπλουτίζουν την εγκυκλοπαιδική πηγή New Pauly Online.  
Supplementum Epigraphicum Graecum Online (συλλογή των πρόσφατα δημοσιευμένων 
ελληνικών επιγραφών καθώς και μελετών σε παλαιότερα γνωστά έγγραφα.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ: Σας ενημερώνουμε ότι το πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), 
προς το παρόν δεν παρέχουν στα μέλη τους κάποιο πρόγραμμα λογοκλοπής. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  (ΠΡΕΒΕΖΑ)  
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Πρέβεζας |τηλ. 2682050572 | email: library-preveza@uoi.gr  

 

http://www.seab.gr/
https://www.nature.com/nature/volumes
http://dictionaries.brillonline.com/montanari
https://brill.com/view/serial/CCSO
https://www.heal-link.gr/dcnts/Brill_CCSO_I-IV.pdf
https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-ancient-greek-language-and-linguistics
http://bibliographies.brillonline.com/browse/international-aristotle-bibliography
http://referenceworks.brillonline.com/browse/lexicon-of-greek-grammarians-of-antiquity
http://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-pauly
https://referenceworks.brillonline.com/cluster/New%20Pauly%20Online
http://referenceworks.brillonline.com/browse/supplementum-epigraphicum-graecum
mailto:library-preveza@uoi.gr

