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Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ Βιβλιοκικθσ 

https://www.aueb.gr/library 

 
 

ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΧΩΡΙ VPN 
 

 
Ζντυπα 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 ςυλλογζσ για:  

 διεθνείσ οργανιςμοί 

 δίκαιο ανταγωνιςμοφ 

 EU diplomacy 
 

 
 
Διπλωματικζσ Εργαςίεσ                ΠΤΞΙΔΑ – Ιδρυματικό Αποκετιριο ΟΠΑ  
http://www.pyxida.aueb.gr/  

5. Βρείτε μεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ εργαςίεσ για: 

 δημοςιονομική πολιτική  

 ενωςιακό δίκαιο  

 πολιτική ςυνοχήσ   

 foreign policy 

 Covid-19 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.aueb.gr/library
https://opac.seab.gr/search~S10*gre
http://www.pyxida.aueb.gr/


ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΜΕ VPN 
 

Θλεκτρονικά Περιοδικά                EBSCO Discovery Service  
              
                                                          

6. Επιλζξτε “e-Publications” από τον οριηόντια γραμμι για αναηιτθςθ με 
τίτλο περιοδικοφ 

 
Εντοπίςτε τθ διακεςιμότθτα 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. Επιλζξτε “New Search”  για αναηιτθςθ άρκρων με τίτλο,  ςυγγραφζα, 
λζξεισ κλειδιά 

       
Εντοπίςτε ξενόγλωςςθ αρκρογραφία για τα κάτωκι κζματα: 

 Covid-19 and international trade  

 EU diplomacy and Greece 

 EU Green Deal   

 International portfolio management 

 Energy crisis 

 War economics 

 

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

8. Βρείτε ηλεκτρονικά βιβλία για: 

 green economy 

 migration 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

ΠΡΟΒΑΘ ΚΑΣΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΘ 
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ  
 
Α) ΒΑΕΙ KAI ΤΛΙΚΟ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ, ΚΛΑΔΙΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ, κ.ά.    
 
ICAP Data Prisma: η μεγαλφτερη βάςη επιχειρηματικήσ δραςτηριότητασ ςτην 
Ελλάδα με οικονομικζσ και εμπορικζσ πληροφορίεσ και με ιςτορικότητα 10 ετϊν για 
περίπου 33.000 ελληνικζσ επιχειρήςεισ 
 
ICAP Find Biz: ο μεγαλφτεροσ ηλεκτρονικόσ οδηγόσ επιχειρήςεων με ςτοιχεία και 
πληροφορίεσ για 1.000.000 εταιρείεσ ςε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, ερβία 
καθϊσ και για 2.900 προϊόντα και υπηρεςίεσ 

ICAP κλαδικζσ μελζτεσ για Ελλάδα : επιλογή μελετϊν διαφόρων κλάδων τησ 
ελληνικήσ οικονομικήσ δραςτηριότητασ. 

Eikon & Datastream: πρόςβαςη ςε αξιόπιςτα και ακριβή χρηματοοικονομικά 
δεδομζνα, αναλφςεισ και ειδήςεισ για 1.7 εκατομμφρια εταιρείεσ που είναι 
ειςηγμζνεσ ςε τετρακόςια και πλζον χρηματιςτήρια διεθνϊσ, για τισ νζεσ και 
αναδυόμενεσ αγορζσ, για ποικίλεσ πηγζσ ρευςτότητασ, κ.ά.                                                                                          
Δυνατότητα ηλεκτρονικήσ κράτηςησ θζςησ για EIKON/DATASTREAM ςτο doodle 
https://doodle.com/poll/xyfapqwrv6mzuqs5  

Β)   ΑΛΛΕ ΨΘΦΙΑΚΕ ΠΘΓΕ 

Financial Times on line: παρζχει ζνα ευρφ φάςμα πληροφοριϊν, ειδήςεων και 
υπηρεςιϊν για την παγκόςμια επιχειρηματική κοινότητα καθϊσ και αποκλειςτικζσ 
αναλφςεισ, μελζτεσ, απόψεισ και δεδομζνα για εταιρείεσ, αγορζσ, χρηματιςτήριο, 
κλπ. Περιλαμβάνει επίςησ την ηλεκτρονική ζκδοςη τησ ζντυπησ εφημερίδασ 
Financial Times και το αρχείο των άρθρων. 
 
 
 

Για οποιοδιποτε ερώτθμα & βοικεια ςχετικά με τα ανωτζρω,  
παρακαλοφμε απευκυνκείτε ςτισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ 
χρθςτών 
 
Εξ αποςτάςεωσ βοήθεια: το προςωπικό τησ Βιβλιοθήκησ είναι online και δζχεται 
ερωτήςεισ κάθε Δευτζρα-Σετάρτη-Παραςκευή, 12.00-13.00, μζςω MS TEAMS.  
 
ΡΩΣΗΣΕ ΜΑ: υποβολή ερωτημάτων ςτην πλατφόρμα όλο το 24ωρο και 
απαντήςεισ μζςω 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

