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Γενικές Πληροφορίες 

1. Υποδομές 

2.Έντυπες Συλλογές & Ψηφιακές Πηγές  

3.Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  

4. Τοπικές Υπηρεσίες (Δανεισμός - Διαδανεισμός) 

5. ΑΜΕΑ  

6.ΕΥΔΟΞΟΣ 

7. Συνέργειες 

8. Παραδείγματα Αναζήτησης 

Επικοινωνία 
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Περιεχόμενα 



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Ίδρυση – αποστολή 

 
Η αρχαιότερη ακαδημαϊκή οικονομική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. 
Ιδρύθηκε το 1920. Λειτουργεί ως μία κεντρική βιβλιοθήκη. 
 

 
 
 
 
Αποστολή της βιβλιοθήκης είναι: 
 
-η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών & ερευνητικών δραστηριοτήτων               
του Ιδρύματος  
-η συμβολή στην ανάκτηση, διαχείριση και παροχή εξειδικευμένων                      
πληροφοριών στην κοινότητα του ΟΠΑ και στην ευρύτερη εθνική και διεθνή 
επιστημονική κοινότητα 
 
Κέντρο πληροφόρησης & δημόσια βιβλιοθήκη 
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Υποδομές 
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Τμήμα Περιοδικών & Κέντρα Τεκμηρίωσης 
• Δευτέρα – Πέμπτη 08.30-15.00 
• Παρασκευή             08.30-14.30 

            
                  Κεντρική Βιβλιοθήκη  
               Μαράσλειο Μέγαρο                    

                  Πατησίων 76                                        
                 1ος & 2ος όροφος 

 
 Αναγνωστήριο & Τμήμα Βιβλίων                        
• Δευτέρα – Πέμπτη 08.30-20.00 
• Παρασκευή             08.30-19.00 
 

 



Συγγράμματα (Textbooks) 

Βιβλία έρευνας (Research books) 

Επιστημονικά περιοδικά (Serials)  

Πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, almanacs, κ.ά.) (Reference collection)   

Επίσημες εκδόσεις ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών (ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕ, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, 
ΟΗΕ, κ.ά.) 

Βιβλία γενικής παιδείας, λογοτεχνίας, τέχνης και πολιτισμού (General collection) 

Εφημερίδες (Ναυτεμπορική, Financial Times) 
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Έντυπες συλλογές  



Οργάνωση συλλογών  

250.000+ τόμοι έντυπου  υλικού 

Διεθνή πρότυπα για την επεξεργασία και την οργάνωση του υλικού.   
Δεκαδική ταξινόμηση Dewey (DDC):  κατευθύνει στο ράφι δηλώνοντας το  
θέμα του τεκμηρίου 

Βιβλιογραφικός κατάλογος  
Online Public Access Catalogue – AUEB OPAC 
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https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre
https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre
https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre
https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre
https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre
https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre


Δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης  
(Dewey Decimal Classification) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melvil Dewey  
(1851 – 1931) 



Παραδείγματα σήμανσης ραφιών με DDC 
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Παράδειγμα σήμανσης βιβλίου με DDC 
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Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ έχετε το δικαίωμα να γίνετε μέλη της 
Βιβλιοθήκης και να δανείζεστε.  
Ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής στο σύστημα Βιβλιοθήκης για δανεισμό:  
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac  
Απαραίτητη η επίσκεψη για ταυτοποίηση με τη φοιτητική ταυτότητα και 
ολοκλήρωση εγγραφής. 

4 βιβλία έρευνας 
περίοδος δανεισμού 1 εβδομάδα & ανανέωση 1 εβδομάδα αν δεν 
έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη 
3  συγγράμματα 
περίοδος δανεισμού 3-7 ημέρες. 
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Δανεισμός (1/3) 

https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
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Έχετε πάντοτε μαζί σας τη φοιτητική ταυτότητα για να δανειστείτε.  
το δικαίωμα δανεισμού 

δεν μεταφέρεται σε 
άλλους 

 Επιστρέφετε εμπρόθεσμα το δανεισμένο υλικό   
Δανεισμοί και επιστροφές 
στο μηχάνημα αυτόματου 

δανεισμού 

Φροντίζετε για την καλή κατάσταση του δανεισμένου υλικού.  
σε περίπτωση απώλειας ή 

φθοράς επιβάλλεται η 
αντικατάσταση  

Επιστρέψτε όλο το δανεισμένο υλικό για τη λήψη πτυχίου ή για τη 
λήξη της σχέσης με το Ίδρυμα. 

δίνεται βεβαίωση στη 
γραμματεία 

Ώρες Δανεισμού 
Δευτέρα – Πέμπτη 08:30 – 20:00 

Παρασκευή 08:30 – 19:00 

Δανεισμός (2/3) 
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Δανεισμός (3/3)  
Συγγράμματα 

Επιτόπια χρήση  Δανεισμός 3-7 ημερών   Δανεισμός 30 ημερών (φοιτητές ν+2 έτη)  



Διαδανεισμός  
 

Δυνατότητα δια-δανεισμού βιβλίων από άλλες, ακαδημαϊκές κυρίως,  
βιβλιοθήκες με τους όρους που ισχύουν σε κάθε βιβλιοθήκη.              
Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος                             
δια-δανεισμού βιβλίων «Ίρις».   
Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν το χρήστη. 

Απευθυνθείτε στο γραφείο Κυκλοφορίας Υλικού για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Δανεισμού & Διαδανεισμού: 
τηλ. 2108203265, 2108203535, e-mail: loan@aueb.gr  
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mailto:loan@aueb.gr
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Εύδοξος  

 Προσοχή : σωστή αντιστοιχία στη δήλωση συγγράμματος – μαθήματος 
 Προσοχή : να δηλώνετε τα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο 
 Προσοχή : να δηλώνετε τους σωστούς κωδικούς στα μαθήματα και τα 

συγγράμματα 
 Προσοχή στην επιλογή βιβλίων από άλλα τμήματα ή κατευθύνσεις 
 Προσοχή να μην συμπληρώσετε γρήγορα τον ανώτατο αριθμό βιβλίων που 

δικαιούστε 
 Έχετε τη δυνατότητα να ανταλλάξετε σύγγραμμα που δεν θέλετε με άλλον 

συμφοιτητή/τρια δηλώνοντάς το στον Εύδοξο και κερδίζοντας bonus 
 Απαλλαγή από μαθήματα (π.χ. Αγγλικά) 
 Επιστροφή βιβλίου  - καλή κατάσταση.  

 

https://eudoxus.gr/


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την πρόσβαση υπάρχουν στην ειδική ενότητα 
της ιστοσελίδας : ΣΥΛΛΟΓΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
Πρόσβαση μέσω VPN  για τις περισσότερες συνδρομητικές ψηφιακές πηγές. 
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Ψηφιακές συλλογές 
 
 

https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://www.aueb.gr/node/13379
https://www.aueb.gr/node/13379
https://www.aueb.gr/node/13821
https://www.aueb.gr/node/13821
https://www.aueb.gr/node/2313
https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82


       
      Απομακρυσμένη πρόσβαση εκτός εγκαταστάσεων του ΟΠΑ→  
      απαιτείται εγκατάσταση VPN & αυθεντικοποίηση  χρήστη  
      Μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στις συνδρομητικές ψηφιακές πηγές    
       εφόσον εγκαταστήσετε το  VPN και δώσετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας     
       λογαριασμού. 
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Πρόσβαση στις συνδρομητικές ψηφιακές 
πηγές της Βιβλιοθήκης 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ  
USERNAME: Τα γράμματα πριν από το ……….@aueb.gr   

PASSWORD: Το ίδιο με το aueb-email. 
 

https://www.aueb.gr/el/content/vpn-service
https://www.aueb.gr/el/content/vpn-service


 
Πού μπορώ να κάνω αναζήτηση; 
http://www.aueb.gr/library 
“OPEN ONLINE 24/7” 
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Αναζήτηση έντυπων 
βιβλίων για δανεισμό  

 
Αναζήτηση  

μεταπτυχιακών &  
διδακτορικών εργασιών                  

σε ψηφιακή μορφή 
   

Αναζήτηση                    
ηλεκτρονικών περιοδικών 

 
Αναζήτηση  

ηλεκτρονικών βιβλίων & 
ηλεκτρονικών περιοδικών  

 

http://www.aueb.gr/library


Υπηρεσίες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες & 
Γραφείο Ψηφιακής Προσβασιμότητας (1/2) 
 

Πρόσβαση από φοιτητές/ιες με κινητικά προβλήματα 
Το Αναγνωστήριο είναι προσβάσιμο από άτομα που κινούνται με αμαξίδιο ή 
αντιμετωπίζουν άλλα κινητικά προβλήματα.  
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Υπηρεσίες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες & 
Γραφείο Ψηφιακής Προσβασιμότητας (2/2) 
 

Το ΟΠΑ συμμετέχει στην AMELib: μια 
προσβάσιμη πολυτροπική ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε από 
τον ΣΕΑΒ για εντυπο-ανάπηρα άτομα. 
Οι φοιτητές με εντυπο-αναπηρία 
μπορούν να έχουν πρόσβαση εφόσον 
ζητήσουν και λάβουν κωδικούς.  
Η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει τη 
μετατροπή συγγραμμάτων και 
κειμένων σε προσβάσιμες ψηφιακές 
μορφές.  

Για πληροφορίες: 
Γραφείο  
Ψηφιακής Προσβασιμότητας 
κα Σωτηρίου Ζωή 
zoesot@aueb.gr 
210-8203492 
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mailto:zoesot@aueb.gr
mailto:zoesot@aueb.gr
mailto:zoesot@aueb.gr
mailto:zoesot@aueb.gr
mailto:zoesot@aueb.gr
https://amelib.seab.gr/


Συνέργειες  
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• Εθνικό επίπεδο 
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)  
Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link) 
 
Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) 
 

• Ευρωπαϊκό επίπεδο 
Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct – Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης 
 

http://www.seab.gr/
http://www.seab.gr/
http://diovi.lib.unipi.gr/
http://diovi.lib.unipi.gr/
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_el
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_el
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_el
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_el
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_el
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_el
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_el
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_el


Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης 
χρηστών 
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Ρωτήστε ένα βιβλιοθηκονόμο του ΟΠΑ 
• Αναλυτική καταγραφή του ερωτήματος από το χρήστη στην πλατφόρμα (24/7)  
• Απάντηση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μέσω e-mail το συντομότερο  
• Σύνδεση εδώ.  

 
Διαδικτυακή (live) βοήθεια μέσω Microsoft Teams 
• Εξ αποστάσεως βοήθεια και άμεση υποστήριξη σε όλα τα θέματα της Βιβλιοθήκης  
      Κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.00-13.00 μέσω Microsoft Teams 
• Εξατομικευμένη βοήθεια κατόπιν συνεννόησης. 
• Σύνδεση εδώ.  
 

https://helpdesk-lib.aueb.gr/?&lang=el_gr
https://teams.microsoft.com/l/team/19:68a4deeb8d4549d5b69cefb9839e00fd@thread.tacv2/conversations?groupId=07990657-d92b-43d3-8140-76ffb842b73f&tenantId=ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f


 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης 
χρηστών http://www.aueb.gr/library 
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http://www.aueb.gr/library
http://www.aueb.gr/library


Εκπαιδευτικές δράσεις 
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Σεμινάρια στο πλαίσιο μαθημάτων για: 
-Πηγές & υπηρεσίες 
-Τεχνικές αναζήτησης & παραδείγματα αναζητήσεων 
-Βασικές κατευθύνσεις έρευνας & συγγραφής επιστημονικής εργασίας 
-Αξιολόγηση πηγών & πληροφορίας 
-Λογοκλοπή & σύστημα ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin 

 
 
 
 

 



Παράδειγμα  
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Παράδειγμα  
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Παράδειγμα  
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Τμήμα Βιβλίων 
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Τμήμα Περιοδικών &  
Κέντρα Τεκμηρίωσης ΕΕ & ΟΟΣΑ 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης 
•  Πατησίων 76, 10434, Αθήνα  
☎  210 8203261, 8203265  
 http://www.aueb.gr/library 
⌨ library@aueb.gr, (Γενικές πληροφορίες) loan@aueb.gr (Αναγνωστήριο, δανεισμοί) 

 
           ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟ F: @opalib 
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http://www.aueb.gr/library
mailto:library@aueb.gr
mailto:library@hua.gr
https://www.facebook.com/opalib/
https://www.facebook.com/opalib/


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ! 

 
Μουρίκης Αντώνης / Ακαδημαϊκή Γραφή & Συστήματα Παραπομπών  mourikis@aueb.gr 
 
Ρηγάκου Βίκυ / Ψηφιακές Πηγές & Λογοκλοπή         vrigakou@aueb.gr 
 
Καλλιαμπάκου Βίκυ / Δανεισμός & Διαδανεισμός     victory@aueb.gr 
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