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Βιβλιογραφικές βάσεις ΕΚΠΑ 

Η πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες Ενιαίας Αναζήτησης, Ηλεκτρονικών Περιοδικών, 

Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βιβλιογραφικών Βάσεων, όσον αφορά σε συνδρομητικό ή επί 

πληρωμή περιεχόμενο και όχι ανοιχτής πρόσβασης το οποίο είναι εξ ορισμού ελεύθερο, είναι 

εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απαιτείται, επομένως: 

1. είτε φυσική παρουσία και χρήση στους χώρους του ΕΚΠΑ και χρήση υπολογιστή με 

δικτυακή διεύθυνση (IP address) που να βρίσκεται μέσα στο εύρος δικτυακών 

διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

2. ή χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού του χρήστη στο ΕΚΠΑ και ταυτοποίησή του 

μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου Αθηνών  

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Πηγές 

της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι βιβλιογραφικές βάσεις  στις οποίες έχει πρόσβαση 

όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ, μέσω απευθείας συνδρομών. Αναλυτικές πληροφορίες 

μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Βάσεις Βιβλιογραφικές και Πλήρους Κειμένου στο ΕΚΠΑ της 

Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ. 

 

ΒΑΣΗ / ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Browzine Site 

License Internet 

/ Third Iron  

Αποτελεί μια υπηρεσία που προσφέρει έναν ενιαίο και 

ταυτόχρονα διαφορετικό τρόπο πρόσβασης και παρουσίασης 

περιεχομένου, σε ηλεκτρονικά περιοδικά στα οποία έχουμε 

πρόσβαση μέσω αντίστοιχων συμφωνιών με τους εκδότες ή 

μέσω βάσεων δεδομένων που τα περιέχουν και τα 

ευρετηριάζουν (είτε αφορούν συνδρομές του ΕΚΠΑ ή του 

ΣΕΑΒ/HEAL-Link ή Ανοικτής Πρόσβασης) 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

Communication & 

Mass Media 

Complete / 

EBSCO 

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για έρευνα σχετικά με την 

επικοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρέχει 

ευρετηρίαση σε αποδελτιωμένα άρθρα περισσότερων από 570 

περιοδικών, ενώ περιλαμβάνει περιλήψεις και περιεχόμενα 

περίπου 200 ακόμα περιοδικών. Επιπλέον, η βάση προσφέρει 

πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων σε περισσότερα 

από 450 από τα περιοδικά αυτά.  

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

http://www.lib.uoa.gr/access.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html


 

 

ΒΑΣΗ / ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

JSTOR Arts & 

Sciences I, II, III, 

IV, V, VII & XII    

 / ITHAKA 

Η τρέχουσα συνδρομή μας, παρέχει πρόσβαση στις 

συλλογές Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VII και XII στις 

οποίες περιλαμβάνονται πάνω από 500 περιοδικά, 

καλύπτοντας διάφορες θεματικές κατηγορίες 

όπως οικονομικά, ιστορία, τέχνες, πολιτικές επιστήμες, 

γλώσσα και λογοτεχνία, εκπαίδευση,  μουσική, νομική κ.ά. 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

MathScinet Site 

License / AMS 

Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης σε βιβλία, περιοδικά και 

πρακτικά συνεδρίων γύρω από τα Μαθηματικά και άλλες 

σχετικές επιστήμες. Παρέχονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία 

για άρθρα περιοδικών, συνεδρίων και βιβλίων καθώς και  

περιλήψεις αυτών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να 

διατίθεται και το πλήρες κείμενο του άρθρου.  

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

Dissertations & 

Theses Database 

Global Full Text 

Site License / 

Proquest 

H βάση Dissertations & Theses Global, αποτελεί πολύτιμη 

πηγή πληροφόρησης για διδακτορικές και μεταπτυχιακές 

διατριβές από όλον τον κόσμο, αρχίζοντας  χρονικά από το 

1743 έως σήμερα. 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

One Literature 

Site License / 

Proquest 

Η βάση ProQuest One Literature, αποτελεί σημαντικότατη 

πηγή για τη γλωσσολογία και τη φιλολογία, περιλαμβάνοντας 

έργα σε διάφορες γλώσσες και όχι μόνο στην Αγγλική. 

Περιλαμβάνει 5 εκατομμύρια λογοτεχνικές αναφορές, από 

χιλιάδες περιοδικά, μονογραφίες, διατριβές  και πάνω από 

500,000 πρωτογενή έργα συμπεριλαμβανομένων σπάνιων 

κειμένων, πολλαπλών εκδόσεων αλλά και μη συμβατικές 

πηγές όπως comics, θεατρικές παραστάσεις και αφηγήσεις 

συγγραφέων. 

 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

Reaxys® with 

Reaxys Medicinal 

Chemistry AND 

Retrosynthesis 

Site License / 

Elsevier 

H βάση Reaxys , επιτρέπει την έρευνα για τη σύνθεση 

οργανικών και ανόργανων ενώσεων με δυνατότητα sub-

structure search, reaction search & citation search και δίνει 

απευθείας πληροφορίες  για συνθήκες και φυσικές  σταθερές 

/ φασματοσκοπικά δεδομένα αλλά και αναφορές από τη 

βιβλιογραφία συμπεριλαμβανόμενων πατεντών, αλλά και 

πληροφορίες σχετικά με την εμπορική διαθεσιμότητα ουσιών. 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

SPORTDiscus with 

Full Text / EBSCO 

Αποτελεί την πλέον περιεκτική πηγή μελέτης για 

θέματα σχετικά με τον αθλητισμό και την αθλητιατρική. 

Περιλαμβάνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε πάνω από 550 

περιοδικά από το 1985 μέχρι σήμερα.    

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 



 

 

ΒΑΣΗ / ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Summon 

Discovery Service 

(Full Service) / 

ProQuest/ExLibris 

Πρόκειται για μια ενιαία υπηρεσία πλοήγησης και αναζήτησης 

σε επίπεδο τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (βιβλίων και 

περιοδικών) μέσω της πλατφόρμας Summon Discovery 

Service, σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις και τα βιβλία που 

περιλαμβάνονται σε βιβλιογραφικές βάσεις, σε συλλογές ή 

μεμονωμένα, τα οποία έχουν οριστεί σαν πηγές αναζήτησης 

στην υπηρεσία Summon του οίκου ProQuest, και στις οποίες 

έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ είτε απ'ευθείας ή μέσω ΣΕΑΒ/HEAL-

Link. 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

Lexicomp 

Online / Wolters 

Kluwer Clinical 

Drug Information 

CDI 

H βάση  Lexicomp Online είναι μια συλλογή από κλινικές 

βάσεις δεδομένων και εργαλεία υποστήριξης κλινικών 

αποφάσεων. Αποτελεί δε, μια ολοκληρωμένη λύση για 

φαρμακοποιούς, ιατρούς και νοσηλευτές, παρέχοντας 

πρόσβαση σε διάφορες πηγές φαρμακευτικών πληροφοριών 

που περιλαμβάνουν δοσολογίες, διαχείριση, προειδοποιήσεις 

και προφυλάξεις, καθώς και κλινικό περιεχόμενο. 

Συνδρομή 

μέχρι 

31/05/2023 

Religion 

Database / 

ProQuest 

Παρέχει πάνω από 300 περιοδικά και εκδόσεις πλήρους 

κειμένου (full text) από το 1986 μέχρι σήμερα σχετικά με 

θεολογικές και θρησκευτικές σπουδές.  

 

Συνδρομή για 

το έτος 2022 

The CINAHL 

Database with 

Full Text / EBSCO 

Αποτελεί την πλέον περιεκτική πηγή μελέτης για θέματα της 

νοσηλευτικής και της ιατρικής επιστήμης. Περιλαμβάνει 

πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε πάνω από 610 περιοδικά 

από το 1981 μέχρι σήμερα.   

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

Web of Science - 

Site License 

Internet 

(Clarivate 

Analytics) 

Η πλατφόρμα Web of Science λειτουργεί ως ευρετήριο 

ετεροαναφορών (citations) και παρέχει διασυνδεδεμένη 

αναζήτηση σε ερευνητικά αποτελέσματα και πηγές που 

καλύπτουν θεματικά τις κοινωνικές, θετικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες.  

 

Σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Web of Science, παρέχεται 

πρόσβαση σε δύο ακόμα βάσεις/εργαλεία αξιολόγησης της 

έρευνας με βάση τις ετεροαναφορές (citations): InCites 

Journal Citation Reports (JCR) & InCites Essential Science 

Indicators (ESI). 

  

Επιπλέον, μέσω της συνδρομής μας στην πλατφόρμα Web of 

Science, μας παρέχεται η δυνατότητα χρήσης στη διαδικτυακή 

online έκδοση του εργαλείου διαχείρισης βιβλιογραφικών 

αναφορών EndNote.  

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 



 

 

ΒΑΣΗ / ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Webdewey 10+ 

Users / OCLC 

Η βάση WebDewey,  παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση 

στην online έκδοση του Dewey Decimal Classification (DDC) 

και ειδικότερα στην τελευταία του έκδοση 23. 

 

H βάση αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε βιβλιοθηκονόμους, 

ενώ η πρόσβαση επιτυγχάνεται με χρήση συγκεκριμένων 

κωδικών. 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

Dynamed / 

EBSCO 

H βάση DynaMed, αποτελεί μια βάση δεδομένων 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης τύπου evidence-based που έχει 

σχεδιαστεί για να παρέχει τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για 

την υγεία και διατίθενται με σκοπό την ακριβή ιατρική 

πληροφόρηση και την υποστήριξη συγκεκριμένων 

αποφάσεων. 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

Medline / EBSCO 

Έχει δημιουργηθεί από τη Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των 

Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί μια βιβλιογραφική βάση 

που περιέχει αναφορές και περιλήψεις από περιοδικά 

βιοϊατρικής και επιστημών υγείας που χρησιμοποιούνται από 

επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, νοσηλευτές, ιατρούς 

και ερευνητές. 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

Συλλογή eBooks 

Ανοιχτής 

Πρόσβασης / 

EBSCO 

Περιλαμβάνει πάνω από 2600 τίτλους eBook σε πλήθος 

γνωστικών αντικειμένων, προερχόμενα από διάφορους 

εκδοτικούς οίκους όπως De Gruyter, Routledge, Taylor & 

Francis, University of Michigan Press, Amsterdam University 

Press κ.ά. 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

American 

Antiquarian 

Archives / EBSCO 

Αποτελεί τη θεματική συλλογή περιοδικών "Historical 

Periodicals Collection (50 Series)" της American Antiquarian 

Society (AAS). Η συλλογή προσφέρει πρόσβαση σε 

Αμερικανικές περιοδικές εκδόσεις από την εποχή του 

Αποικισμού μέχρι τον Εμφύλιο Πόλεμο και την Ανοικοδόμηση, 

εκδοθείσες μεταξύ του 1684 και του 1912.  Η συλλογή 

αποτελείται από μια σειρά από επιμέρους βάσεις οι οποίες 

καλύπτουν τις εξής θεματικές περιοχές: γεωργία, ιστορία, 

εφαρμοσμένες επιστήμες και τεχνολογία, τέχνη, μουσική, 

εκπαίδευση, θρησκεία, επιχειρήσεις, γυναικεία ζητήματα. 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

Library, 

Information 

Science & 

Technology 

Abstracts 

(LISTA) / EBSCO 

H βάση Library, Information Science & Technology 

Abstracts (LISTA), ευρετηριάζει βιβλία, ερευνητικές 

αναφορές, πρακτικά συνεδρίων και πάνω από 700 

περιοδικά σχετικά με τη βιβλιοθηκονομία, την ταξινόμηση, 

την καταλογογράφηση, την ανάκτηση και τη διαχείριση της 

πληροφορίας  από τα μέσα του 1960 έως σήμερα.  

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 



 

 

ΒΑΣΗ / ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

GreenFILE / 

EBSCO  

 

H βάση GreenFILE , παρέχει περιλήψεις και στοιχεία σε 

384.000 εγγραφές σχετικά με την ανθρώπινη παρέμβαση στο 

περιβάλλον και θέματα όπως: η ρύπανση, η υπερθέρμανση 

του πλανήτη, τα «πράσινα» κτίρια, η ανακύκλωση, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.ά. Η βάση παρέχει 

ευρετηρίαση σε πάνω 384.000 καταχωρήσεις, ενώ 

ταυτόχρονα δίνει Ανοιχτή Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 

περισσοτέρων από 4.700 καταχωρήσεων. 

Συνδρομή για 

τα έτη 2022 & 

2023 

Πρόσθετο 

περιεχόμενο 

JSTOR 

Στο πλαίσιο ενεργειών υποστήριξης της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας του COVID-19, η JSTOR 

προσφέρει στους συνδρομητές της, πρόσβαση σε πρόσθετο 

περιεχόμενο (πέραν των υπαρχουσών ενεργών συνδρομών) 

και συγκεκριμένα: σε 21 συλλογές περιοδικών, 3 θεματικές 

συλλογές και 4 συλλογές πρωτογενών πηγών 

Μέχρι 

31/6/2023 

L' Annee 

Philologique 

(Campus wide 

License) / 

BREPOLS 

PUBLISHERS 

Είναι μια εξειδικευμένη βιβλιογραφική βάση/ευρετήριο 

επιστημονικών δημοσιεύσεων που καλύπτει όλες τις 

εκφάνσεις του αρχαίου Ελληνικού και Ρωμαϊκού πολιτισμού. 

Η βιβλιογραφία εκδίδεται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Η 

ψηφιακή έκδοση περιλαμβάνει όλους τους τόμους του ετήσιου 

ευρετηρίου, από τον τόμο 1 του 1928 και εξής. 

ΝΕΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Συνδρομή για 

το έτος  2023 

Statista / 

STATISTA 

Η Statista είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες 

στατιστικών  

δεδομένων και δεδομένων αγοράς (statistics and market 

data) με πρόσβαση σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια 

στατιστικά στοιχεία, προβλέψεις, φακέλους, εκθέσεις και 

infographics σε 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 

πηγές. Η πλατφόρμα συνδυάζει οικονομικά δεδομένα, 

καταναλωτικές ιδέες, δημοσκοπήσεις και δημογραφικές 

τάσεις.   

ΝΕΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Συνδρομή για 

το έτος  2023 

Westlaw / 

THOMSON 

REUTERS LEGAL 

Παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες υποθέσεις, νομοθετήματα, 

συνθήκες, άρθρα, περιοδικές εκδόσεις και άλλες πρωτογενείς 

και δευτερογενείς πηγές νομικής πληροφόρησης σε διεθνές 

επίπεδο που μπορούν να διευκολύνουν το έργο του νομικού 

ερευνητή.  

ΝΕΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Συνδρομή για 

το έτος  2023 

Atla religion 

database with 

Atla serials 

(EBSCO)  

Η Atla Religion Database με την AtlaSerials συνδυάζει το 

κορυφαίο ευρετήριο άρθρων περιοδικών, κριτικών βιβλίων 

και συλλογών δοκιμίων σε όλα τα πεδία της Θρησκείας με την 

πλήρη συλλογή  

κειμένων της Atla με πάνω από 390 κύρια περιοδικά 

Θρησκείας και Θεολογίας.  

ΝΕΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Συνδρομή γα 

το έτος  2023 



 

 

ΒΑΣΗ / ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ERIC. (education 

resources 

information 

center) EBSCO 

Η βάση ERIC αποτελεί μια διαδικτυακή, περιεκτική και 

εύχρηστη βάση δεδομένων στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Ευρετηριάζει ερευνητικό και πληροφοριακό υλικό 

προερχόμενο από άρθρα περιοδικών, βιβλία και γκρίζα 

βιβλιογραφία. Παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης και 

παρουσίασης τόσο σε βιβλιογραφική μορφή όσο και σε μορφή 

πλήρους κειμένου.  

ΝΕΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Συνδρομή για 

το έτος  2023 

Academic Search 

Complete / 

EBSCO 

Η βάση είναι πολυθεματική, και δίνει πρόσβαση στο πλήρες 

κείμενο (full text) άρθρων από χιλιάδες τίτλους έγκριτων 

περιοδικών, ένα μεγάλο ποσοστό από τα οποία 

ευρετηριάζονται στο Scopus και στο Web of Science. 

ΝΕΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Συνδρομή για 

το έτος  2023 

 

Σημείωση: Οι βάσεις Dynamed, Medline, American Antiquarian Archives, Library, Information 

Science & Technology Abstracts (LISTA), GreenFILE μας παρέχονται δωρεάν από την EBSCO 

λόγω της ενεργούς συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της. 

 

 

Βάσεις Σ.Ε.Α.Β. 

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-

Link έχουν όλα τα ιδρύματα που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Ο έλεγχος πρόσβαση γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους 

εκδότες και έτσι δεν παρέχονται ούτε είναι απαιτούμενη η ύπαρξη κωδικών πρόσβασης. 

Συμπερασματικά, το μόνο που χρειάζεστε για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του 

HEAL-Link είναι η ύπαρξη IP διεύθυνσης ενός από τα Ιδρύματα/Μέλη του Συνδέσμου 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Mέσω της συμμετοχής του ΕΚΠΑ ΣΕΑΒ/HEAL-LINK (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών), μας παρέχονται οι βιβλιογραφικές βάσεις και βάσεις πλήρους κειμένου:  

 

Brill Dictionary of Ancient Greek Online  

Ένα μοναδικό έργο που συγκεντρώνει τις τελευταίες έρευνες από μια σειρά επιστημονικών 

κλάδων που συμβάλλουν στην γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, προσφέροντας μια 

συστηματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των πτυχών της ιστορίας και της μελέτης 

της Αρχαίας Ελληνικής. Είναι ένα απαραίτητο ερευνητικό εργαλείο για τους μελετητές και τους 

σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας, της γλωσσολογίας και άλλων ινδοευρωπαϊκών 

γλωσσών, καθώς και της βιβλικής βιβλιογραφίας. 

 

https://dictionaries.brillonline.com/montanari


 

 

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. 

Σχεδιασμένο για σπουδαστές και μελετητές, τα βιβλία παραθέτουν τις πηγές που υπάρχουν, 

τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις που είναι κατάλληλες για αυτές, τα θέματα που προκύπτουν 

και τον τρόπο που αυτά έχουν αντιμετωπιστεί καθώς και τα περιθώρια διαφωνίας που μπορεί 

να υπάρχουν. 

 

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, προσφέροντας μια 

συστηματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των πτυχών της ιστορίας και της μελέτης 

της Αρχαίας Ελληνικής. Είναι ένα απαραίτητο ερευνητικό εργαλείο για τους μελετητές και τους 

σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας, της γλωσσολογίας και άλλων ινδοευρωπαϊκών 

γλωσσών, καθώς και της βιβλικής βιβλιογραφίας. 

 

Grove Art Online 

Ενημερωμένη επιστημονική πηγή τέχνης που καλύπτει την παγκόσμια τέχνη και την 

αρχιτεκτονική από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει 30000 άρθρα υπογεγραμμένα 

και αξιολογημένα, συνοδευόμενα από εικόνες, βιβλιογραφίες και συνδέσμους σε επιπλέον 

πηγές, τα οποία συνεισέφεραν περισσότεροι από 7000 μελετητές από όλο τον κόσμο. 

  

Grove Music Online 

Σημαντική πηγή για τη μουσική έρευνα με πάνω από 57000 άρθρα που γράφτηκαν από 

περισσότερους από 6000 μελετητές καταγράφοντας την ποικιλόμορφη ιστορία, τη θεωρία και 

τις κουλτούρες της μουσικής σε όλο τον κόσμο. Το Grove Music Online διαθέτει 40000 

βιογραφικά άρθρα παρέχοντας πληροφορίες για τη ζωή και λεπτομερείς καταλόγους έργων 

συνθετών, ερμηνευτών και άλλων σημαντικών μουσικών καθώς και περισσότερες από 6000 

εικόνες, μουσικά παραδείγματα και συνδέσεις με παραδείγματα ήχου και βίντεο. 

  

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. Η βιβλιογραφία καλύπτει περισσότερα από 100 χρόνια 

δημοσίευσης σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών. 

  

Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity 

Χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές της ελληνικής και της λατινικής αρχαιότητας ως πρώτο 

σημείο αναφοράς για πληροφορίες σχετικά με τους αρχαίους γραμματικούς, ιδιαιτέρως στην 

έρευνα για την ιστορία της φιλολογίας, της γραμματικής και της αρχαίας ακαδημαϊκής 

γνώσης. Αυτή τη στιγμή, περιέχει εγγραφές για περισσότερους από 300 γραμματικούς. 

 

 

 

https://brill.com/view/serial/CCSO
https://www.heal-link.gr/librarians_files/dcnts/Brill_CCSO_I-IV.pdf
https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-ancient-greek-language-and-linguistics
https://www.oxfordartonline.com/groveart
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic
https://bibliographies.brillonline.com/browse/international-aristotle-bibliography
https://referenceworks.brillonline.com/browse/lexicon-of-greek-grammarians-of-antiquity


 

 

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. Πρόκειται για ένα απαράμιλλο 

σύγχρονο πληροφοριακό έργο για την αρχαιότητα λόγω της εγκυκλοπαιδικής του κάλυψης 

και του υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου του καθώς της διεπιστημονικής και σύγχρονης 

προσέγγισης του. Εκτενή είναι η αναφορά του στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα καλύπτοντας 

περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια ιστορίας, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μακρά και 

σημαντική επιρροή της αρχαιότητας και στη διαδικασία συνεχούς επανεξέτασης και 

επανεκτίμηση της αρχαίας κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας και της κλασικής 

γνώσης. 

  

New Pauly Supplements I 

Συλλογή πληροφοριακών έργων που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την εγκυκλοπαιδική 

πηγή New Pauly Online. Περιλαμβάνει 6 σημαντικά πληροφοριακά έργα για τη μελέτη του 

αρχαίου κόσμου και την υποδοχή του στους επόμενους αιώνες. Η συλλογή αποτελείται από 

τους ακόλουθους τίτλους: 1. Chronologies of the Ancient World, 2. Dictionary of Greek and 

Latin Authors and Texts, 3. Historical Atlas of the Ancient World, 4. The Reception of Myth 

and Mythology, 5. The Reception of Classical Literature, 6. The History of Classical 

Scholarship. 

  

Portico 

Πρόσβαση στους τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών που έχουν “ενεργοποιηθεί” και διατίθενται 

από το Portico. Το Portico είναι μία υπηρεσία που προσφέρει ένα μόνιμο αρχείο (permanent 

archive) ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών, παρέχοντας μ’αυτόν τον τρόπο προστασία 

ενάντια στην πιθανή απώλεια πρόσβασης (π.χ. αναστολή λειτουργίας του εκδότη, διακοπή 

έκδοσης τίτλου, λήξη σύμβασης κ.λ.π.) στο ηλεκτρονικό υλικό του HEAL-Link και 

διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή πρόσβαση σ’αυτό. 

  

Scopus  

Πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε 

περισσότερους από 21500 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, σε περισσότερους από 116000 

τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων και στο Διαδίκτυο, και δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το 

πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή του ΣΕΑΒ (HEAL-Link). Η βάση Scopus 

περιλαμβάνει επίσης citation indexes, δηλαδή τις αναφορές των άρθρων των επιστημονικών 

περιοδικών που αποδελτιώνει η βάση σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

  

Supplementum Epigraphicum Graecum Online 

Συλλογή των πρόσφατα δημοσιευμένων ελληνικών επιγραφών καθώς και μελετών σε 

παλαιότερα γνωστά έγγραφα. Παρουσιάζει πλήρη ελληνικά κείμενα όλων των νέων 

επιγραφών συνοδευόμενων από κριτικό σχολιασμό, συνοψίζει νέες αναγνώσεις, ερμηνείες και 

μελέτες γνωστών επιγραφών και περιστασιακά παρουσιάζει το ελληνικό κείμενο αυτών των 

εγγράφων. 

 

 

https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-pauly
https://referenceworks.brillonline.com/cluster/New%20Pauly%20Online
https://www.portico.org/coverage/triggered-content/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://scholarlyeditions.brill.com/sego/


 

 

Thesaurus Linguae Graecae (TLG) 

Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο έργων που σώζονται από την περίοδο του Ομήρου (8ος αιώνας 

π.Χ.) έως το 1453 μ.Χ. Σήμερα, η βάση TLG περιλαμβάνει περισσότερες από 110 εκατομμύρια 

λέξεις, 10.000 αρχαίων ελληνικών κειμένων, που σχετίζονται με 4.000 συγγραφείς. Για την 

πρόσβαση στη βάση TLG, εκτός από την IP διεύθυνση που είναι ήδη δηλωμένη στον πάροχο, 

είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού από κάθε χρήστη χωριστά. 

 

 

Επιπλέον, μέσω του ΣΕΑΒ έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω πολύ σημαντικές συμφωνίες: 

 

Wilson Web (μέσω EBSCOhost) - Παρέχεται πρόσβαση σε 4 επιμέρους βάσεις: 

Art Index και Art Index Retrospective: 55 χρόνια δημοσιεύσεων σχετικών με την Τέχνη, με 

αναφορές περιοδικών, επετηρίδων και δελτίων μουσείων 

Art Museum Image Gallery: Πλούσια ψηφιακή πηγή εικόνων τέχνης και σχετικών πολυμέσων 

από τις συλλογές διακεκριμένων μουσείων  

Wilson OmniFile Full Text Select: Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 1600 τίτλους 

περιοδικών 

 

Αρχειακή συλλογή επιστημονικών περιοδικών Periodicals Archive Online 

Ο ΣΕΑΒ έχει συνάψει σύμβαση με την ProQuest και έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση στο 

διηνεκές (perpetual rights) για όλα τα μέλη του στην αρχειακή συλλογή επιστημονικών 

περιοδικών Periodicals Archive Online (Collections 1-10). 

 

Το Periodicals Archive Online (PAO) είναι ένα ψηφιακό αρχείο ορόσημο που προσφέρει μία 

εξαιρετική διεπιστημονική συλλογή με κάλυψη δύο αιώνων στις τέχνες, τις ανθρωπιστικές 

επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες, η οποία ισοδυναμεί με 15 εκατομμύρια 

ψηφιοποιημένες σελίδες. Με το εργαλείο αυτό, οι χρήστες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση 

σε μία πληθώρα ερευνητικού υλικού που καλύπτει πολλαπλούς κλάδους και τύπους 

δημοσιεύσεων, με μια ευρύτατη επιλογή της δημοσιευμένης έρευνας από το 1802 μέχρι τον 

21ο αιώνα. Το Periodicals Archive Online είναι μία πηγή παγκόσμιας κάλυψης καθώς τα 

περιεχόμενα του είναι σε πάνω από 20 γλώσσες καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα 

αρχεία που διατίθενται σήμερα. 

 

 

https://stephanus.tlg.uci.edu/index.php#login=true
https://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/reg.jsp
https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=7c0be1ca-6131-4b4c-9cfb-005bbbe871c3%40redis
https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=0b1c4194-496d-4367-9b48-aabc72257327%40redis
https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=2cfb8311-96ad-46a3-80e0-b377a9c57e51%40redis
https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=55977df5-a2ac-4032-bc3b-636056aa7bac%40redis
https://www.proquest.com/pao


 

 

 

Περιοδικό Nature 

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανανέωσης της σύμβασης με τον 

εκδότη Springer Nature για την τριετία 2019-2021, ο εκδότης έχει ανοίξει την πρόσβαση στο 

τρέχον περιεχόμενο (από το 2015 έως και σήμερα) του περιοδικού Nature για όλα τα μέλη του 

Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). 

Συγκεκριμένα πλέον, όπως όλα τα μέλη του Συνδέσμου έτσι και οι χρήστες του δικτύου του 

ΕΚΠΑ έχουν πρόσβαση στο εν λόγω περιοδικό, στα έτη 1869-2006 και 2015-σήμερα. 

 

Project Muse 

University Press Books : Πλήρες κείμενο σε περίπου 2000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων 

διαφόρων διακεκριμένων πανεπιστημιακών εκδόσεων. 

Επιστημονικά Περιοδικά : Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 650 τίτλους ηλεκτρονικών 

περιοδικών διαφόρων θεματικών κατηγοριών.  

 

Συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών De Gruyter 

Στο πλαίσιο συμφωνίας με τον εκδοτικό οίκο De Gruyter, ο ΣΕΑΒ έχει εξασφαλίσει την 

πρόσβαση σε περισσότερους από 340 peer-reviewed τίτλους περιοδικών σε γνωστικά πεδία 

που περιλαμβάνουν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, θετικές επιστήμες, μηχανική, 

τεχνολογία και ιατρική. 

Συγκεκριμένα, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές του εκδότη: 

Science, Technology, Engineering, Medicine 

Social Sciences and Humanities 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τους ακόλουθους συνδέσμους που 

παρέχονται από τον κόμβο του HEAL-Link: 

• Βιβλιογραφικές βάσεις & Βάσεις πλήρους κειμένου / Πληροφοριακό υλικό 

• Ηλεκτρονικά Βιβλία 

• Ηλεκτρονικά περιοδικά ανά εκδότη/διαθέτη 

• Συχνές Ερωτήσεις 

https://www.nature.com/nature/volumes
https://muse.jhu.edu/browse/titles/all?limit_access=valid&limits=format:book&display_type=All%20Books&browse_type=letter&browse_view_type=list&sort=&items_per_page=50
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=format:journal
https://cloud.newsletter.degruyter.com/stm-journal-package
https://cloud.newsletter.degruyter.com/hss-journal-package
https://www.heal-link.gr/
https://www.heal-link.gr/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%ce%bf%cf%85/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%97%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7/
https://www.heal-link.gr/%cf%83%cf%85%cf%87%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-faqs/


 

 

Λογισμικό λογοκλοπής Turnitin 

Τέλος το Πανεπιστήμιό μας, υλοποιώντας την απόφαση της 83ης Συνόδου των Πρυτάνεων 

στις 06/02/2017, βάσει σχετικής έγκρισης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του ΕΚΠΑ κατά 

τη 19η συνεδρία του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, έχει αποκτήσει συνδρομή στο 

λογισμικό εντοπισμού λογοκλοπής Turnitin (www.turnitin.com) για τις ανάγκες της 

ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματός μας. Η χρήση του προϊόντος απευθύνεται σε Μέλη 

ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και όσους θεσμικά ασκούν διδακτικά καθήκοντα, ώστε να 

προβαίνουν σε έλεγχο των εργασιών που κατατίθενται από τους φοιτητές τους στο πλαίσιο 

εργασιών μαθημάτων, ασκήσεων ή εκπόνησης διατριβών, ως προς την αυθεντικότητά τους 

(originality check) και το ενδεχόμενο λογοκλοπής (plagiarism). Πληροφορίες στο 

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/apotropi-logoklopis-turnitin.html 

 

http://www.turnitin.com/
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/apotropi-logoklopis-turnitin.html

