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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 

Βιβλιοθήκης https://www.aueb.gr/library 
 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ VPN 
 

 
Έντυπα Bιβλία            AUEB OPAC Online Public Access Catalogue  
https://opac.seab.gr/search~S10*gre  
 

1. Εισαγωγή στην οικονομική / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, 
Rudiger Dornbusch, Κριτική 2015 

 
2. Chairing Multinational Negotiations 

 
3. The Political Economy of EU Enlargement: Or Why is Japan not a Candidate 

Country?” (with A. Adam), in H. Berger and T. Moutos (eds.), Managing 
European Union Enlargement, The MIT Press, 2004. 

 
4. Βρείτε βιβλία στις συλλογές για:  

• διεθνείς οργανισμοί 
• δίκαιο ανταγωνισμού 
• EU diplomacy 

 
 
 
Διπλωματικές Εργασίες                ΠΥΞΙΔΑ – Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ  
http://www.pyxida.aueb.gr/  

5. Βρείτε μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες για: 
• δημοσιονομική πολιτική  
• ενωσιακό δίκαιο  
• πολιτική συνοχής   
• foreign policy 
• Covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aueb.gr/library
https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre
http://www.pyxida.aueb.gr/


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ VPN 
 
Ηλεκτρονικά Περιοδικά                EBSCO Discovery Service  
              
                                                          

6. Επιλέξτε “e-Publications” από τον οριζόντια γραμμή για αναζήτηση με 
τίτλο περιοδικού 

 
Εντοπίστε τη διαθεσιμότητα των παρακάτω τίτλων: 

• Environmental and Resource Economics 
• European Journal of Political Economy 
• European Law Journal  
• Journal of Business Ethics 
• Journal of European Integration 
• Journal of Financial Economics 
• International Negotiation 

 
 

7. Επιλέξτε “New Search”  για αναζήτηση άρθρων με τίτλο,  συγγραφέα, 
λέξεις κλειδιά 

       
Εντοπίστε ξενόγλωσση αρθρογραφία για τα κάτωθι θέματα: 

• Covid-19 and international trade  
• EU diplomacy and Greece 
• EU Green Deal   
• International portfolio management 

 
 
Ηλεκτρονικά βιβλία  HEAL-Link  
https://www.heal-link.gr/  
 

8. Βρείτε ηλεκτρονικά βιβλία για: 
• green economy 
• migration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
 
Α) ΒΑΣΕΙΣ KAI ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, κ.ά.    
 
ICAP Data Prisma: η μεγαλύτερη βάση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα με οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες και με ιστορικότητα 10 ετών για 
περίπου 33.000 ελληνικές επιχειρήσεις 
 
ICAP Find Biz: ο μεγαλύτερος ηλεκτρονικός οδηγός επιχειρήσεων με στοιχεία και 
πληροφορίες για 1.000.000 εταιρείες σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία 
καθώς και για 2.900 προϊόντα και υπηρεσίες 

ICAP κλαδικές μελέτες για Ελλάδα : επιλογή μελετών διαφόρων κλάδων της 
ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας. 

Eikon & Datastream: πρόσβαση σε αξιόπιστα και ακριβή χρηματοοικονομικά 
δεδομένα, αναλύσεις και ειδήσεις για 1.7 εκατομμύρια εταιρείες που είναι 
εισηγμένες σε τετρακόσια και πλέον χρηματιστήρια διεθνώς, για τις νέες και 
αναδυόμενες αγορές, για ποικίλες πηγές ρευστότητας, κ.ά.                                                                                          
Δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης θέσης για EIKON/DATASTREAM στο 
doodle https://doodle.com/poll/xyfapqwrv6mzuqs5  

Β)   ΑΛΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Financial Times on line: παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, ειδήσεων και 
υπηρεσιών για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα καθώς και αποκλειστικές 
αναλύσεις, μελέτες, απόψεις και δεδομένα για εταιρείες, αγορές, χρηματιστήριο, 
κλπ. Περιλαμβάνει επίσης την ηλεκτρονική έκδοση της έντυπης εφημερίδας 
Financial Times και το αρχείο των άρθρων. 
 
 
 
 
Για οποιοδήποτε ερώτημα & βοήθεια σχετικά με τα ανωτέρω,  
παρακαλούμε απευθυνθείτε στις υπηρεσίες υποστήριξης 
χρηστών 
 
Εξ αποστάσεως βοήθεια: το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι online και δέχεται 
ερωτήσεις κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 12.00-14.00, μέσω MS TEAMS.  
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ: υποβολή ερωτημάτων στην πλατφόρμα όλο το 24ωρο και 
απαντήσεις μέσω e-mail το συντομότερο δυνατό. 

 

 
 
 

https://www.aueb.gr/el/lib/content/icap-data
https://www.aueb.gr/el/lib/content/findbiz
https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82-icap
https://www.aueb.gr/el/lib/content/eikon-thomson-reuters
https://doodle.com/poll/xyfapqwrv6mzuqs5
https://www.aueb.gr/el/lib/content/financial-times
https://www.aueb.gr/el/lib/content/ex-apostaseos-voitheia-apo-ti-vivliothiki
https://helpdesk-lib.aueb.gr/?&lang=el_gr
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