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Αναζητώ ηλεκτρονικές πηγές 

 

Η ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης search.lib.auth.gr ενσωματώνει σε ένα περιβάλλον πολλαπλά εργαλεία για τη 

διευκόλυνσή σας. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κάθε ένα εργαλείο ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες 

και προτιμήσεις σας. Όλα τα εργαλεία που αναφέρονται εδώ ενημερώνονται κεντρικά, περιλαμβάνουν την ίδια 

πληροφορία και μπορούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικά σενάρια χρήσης. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στο 

πλήρες περιεχόμενο απαιτεί την ενεργοποίηση VPN. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα ‘Πρόσβαση στις 

πηγές’. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα διαθέσιμα εργαλεία και οι δυνατότητες χρήσης τους. 
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1. Αναζητώ έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία / αρθρογραφία (search.lib.auth.gr) 
Εργαλείο Βιβλιοθήκης: search.lib.auth.gr 

URL: http://search.lib.auth.gr  

Χρειάζεται VPN; Όχι. 

Χρειάζεται VPN για το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών άρθρων/βιβλίων; Ναι. 

Τι περιλαμβάνει; Το κύριο εργαλείο αναζήτησης της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ. Περιλαμβάνει δύο καρτέλες (Κατάλογος και 

Άρθρα/Περιοδικά). Στην πρώτη καρτέλα ‘Κατάλογος’ περιλαμβάνονται ο Κατάλογος έντυπων βιβλίων και 

περιοδικών, ψηφιοποιημένο υλικό από την Ψηφιοθήκη ΑΠΘ, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές 

από το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ), άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια του ΑΠΘ 

(υπηρεσίες Προθήκη και Συνεδριοθήκη). Στη δεύτερη καρτέλα ‘Άρθρα/Περιοδικά’ ενσωματώνεται το εργαλείο 

Summon για την αναζήτηση των ηλεκτρονικών συνδρομών ΑΠΘ & ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών / HEAL-Link).  

Παρέχονται διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης (Απλή και σύνθετη αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά και επιλογή πεδίων), 

φίλτρα βελτίωσης αποτελεσμάτων στην αριστερή πλευρά της οθόνης. 

Πότε συνήθως το χρησιμοποιώ;  

1. Για να αναζητήσω έντυπη βιβλιογραφία/αρθρογραφία στο θέμα που με ενδιαφέρει και πληροφορίες για 

τον εντοπισμό της στη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ. 

2. Για να αναζητήσω ηλεκτρονική βιβλιογραφία/αρθρογραφία στο θέμα που με ενδιαφέρει. 

3. Για να στείλω επιλεγμένη βιβλιογραφία/αρθρογραφία στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση (επιλογή Email)  

4. Για να προσθέσω επιλεγμένη βιβλιογραφία/αρθρογραφία στο πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών 

αναφορών που χρησιμοποιώ, όπως Mendeley, Zotero, Endnote (επιλογή Εξαγωγή) 

5. Για να αποθηκεύσω λίστες με επιλεγμένη αρθογραφία (απαιτείται είσοδος στην υπηρεσία) 

6. Για να προβάλω στο επιθυμητό στυλ βιβλιογραφίας ένα βιβλίο/άρθρο που με ενδιαφέρει (κάντε κλικ στον 

τίτλο του βιβλίου και έπειτα επιλέξτε ‘Εμφάνιση παραπομπής’). 

 

2. Αναζητώ ηλεκτρονική βιβλιογραφία / αρθρογραφία (Summon) 
Εργαλείο Βιβλιοθήκης: Summon 

URL: http://auth.summon.serialssolutions.com/#!/  

Χρειάζεται VPN; Όχι. 

Χρειάζεται VPN για το περιεχόμενο των άρθρων/βιβλίων; Ναι. 

Τι περιλαμβάνει; Μηχανή αναζήτησης άρθρων και βιβλίων από ηλεκτρονικές συνδρομές ΑΠΘ & ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / HEAL-Link) και από περιοδικά/βιβλία ανοικτής πρόσβασης. Παρέχονται 

διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης (Απλή και σύνθετη αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά και επιλογή πεδίων), φίλτρα 

βελτίωσης αποτελεσμάτων στην αριστερή πλευρά της οθόνης. 

Πότε συνήθως το χρησιμοποιώ;  

1. Για να αναζητήσω ηλεκτρονική βιβλιογραφία/αρθρογραφία στο θέμα που με ενδιαφέρει 

2. Για να δημιουργήσω βιβλιογραφία στο επιθυμητό στυλ βιβλιογραφίας (προσωρινή αποθήκευση με το 

εικονίδιο φάκελος, προβολή saved items, επιλογή στυλ). 
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3. Αναζητώ ηλεκτρονική βιβλιογραφία / αρθρογραφία (Google Scholar) 
Εργαλείο Βιβλιοθήκης: Ενσωμάτωση των πληροφοριών του Summon στο Google Scholar 

URL: https://scholar.google.gr/  

Χρειάζεται VPN; Όχι. 

Χρειάζεται VPN για το περιεχόμενο των άρθρων; Ναι για το υλικό της περίπτωσης γ που αναφέρεται παρακάτω. 

Πως το ενεργοποιώ; Από το εικονίδιο με τις τρεις γραμμές αριστερά και ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

Ρυθμίσεις>Σύνδεσμοι Βιβλιοθήκης> Αναζήτηση Aristotle > Κλικ στις δυο επιλογές > Αποθήκευση. 

Settings>Library links> Αναζήτηση Aristotle > Κλικ στις δυο επιλογές > Save. 

 
Τι περιλαμβάνει; Μηχανή αναζήτησης της Google για την αναζήτηση άρθρων/βιβλίων που περιλαμβάνονται α) στα 

επίσημα sites εκδοτών, β) στα ιδρυματικά καταθετήρια πανεπιστημίων και γ) στις ηλεκτρονικές συνδρομές ΑΠΘ & 

ΣΕΑΒ και στο υλικό ανοικτής πρόσβασης που έχει περιληφθεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης στο Summon. 

Το υλικό του σημείου α προβάλλεται πατώντας τον τίτλο του άρθρου. 

Το υλικό του σημείου β προβάλλεται στα δεξιά ως υπερσύνδεσμος. 

Το υλικό του σημείου γ εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης με το κείμενο Full-Text @ AUTh Library. Η επιλογή αυτή 

ανοίγει το pdf του άρθρου (αν έχετε ενεργοποιημένο το VPN) και δεξιά μία καρτέλα με τα στοιχεία του άρθρου, τη 

συλλογή στην οποία ανήκει και την αναφορά πιθανού προβλήματος στην ομάδα δικτυακού τόπου 

libraryweb@lib.auth.gr. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε απάντηση θα πρέπει να συμπληρώσετε τη 

διεύθυνση email σας.  

 

Προσοχή! Κάποιοι εκδότες εμποδίζουν την ταυτόχρονη προβολή του pdf και της ενημερωτικής καρτέλας στα δεξιά. 

Σε αυτή την περίπτωση προβάλλεται το κείμενο Click this link to open the selected resource in a new window στο 

κέντρο της σελίδας ή το Open content in a new tab στην δεξιά πλευρά της σελίδας. Επιλέξτε ένα πό τα δύο και θα 

οδηγηθείτε στη σελίδα του εκδότη.    
 

Πότε συνήθως το χρησιμοποιώ;  

1. Για να αναζητήσω ηλεκτρονική βιβλιογραφία/αρθρογραφία στο θέμα που με ενδιαφέρει. 

2. Για να διευρύνω την ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερες πηγές. 
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4. Αναζητώ ηλεκτρονικά περιοδικά (eJournal Portal) 
Εργαλείο Βιβλιοθήκης: EJournal Portal 

URL: http://ne4ke2fg4p.search.serialssolutions.com/  

Χρειάζεται VPN; Όχι 

Χρειάζεται VPN για το περιεχόμενο των περιοδικών; Ναι. 

Τι περιλαμβάνει; Κατάλογο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων (Συνδρομές ΑΠΘ & ΣΕΑΒ, Ανοικτής πρόσβασης). 

Παρέχονται διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης (τίτλος, ISSN, DOI, αλφαβητικό ευρετήριο, ανά εκδότη/συλλογή). 

Πότε συνήθως το χρησιμοποιώ;  

1. Για να ελέγξω αν η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ διαθέτει συνδρομή σε ένα περιοδικό που με ενδιαφέρει.  

2. Για να ελέγξω σε ποια τεύχη μού διαθέτει πρόσβαση η συνδρομή της Βιβλιοθήκης ή του ΣΕΑΒ. 

3. Για να εντοπίσω συλλογές περιοδικών ή βιβλιογραφικές βάσεις στις οποίες υπάρχει ενεργή συνδρομή.  

4. Για να εντοπίσω περιοδικά που με ενδιαφέρουν και να τα προσθέσω στο προσωπικό μου ράφι (Για 

περισσότερα δείτε το εργαλείο Browzine). 

Προσοχή! Το εργαλείο αυτό συλλέγει πληροφορίες (μεταδεδομένα) από πολλούς εκδότες. Ενδέχεται οι 

πληροφορίες (μεταδεδομένα) που παρέχουν οι εκδότες να μην είναι πάντα ακριβή. Για κάθε 

πρόβλημα/διευκρίνιση επικοινωνήστε με την ομάδα δικτυακού τόπου, libraryweb@lib.auth.gr 

 

5. Δημιουργώ προσωπική συλλογή με ηλεκτρονικά περιοδικά (Browzine) 
Εργαλείο Βιβλιοθήκης: Browzine 

URL: https://browzine.com/libraries/1717/subjects  

Χρειάζεται VPN; Όχι. 

Χρειάζεται VPN για το περιεχόμενο των περιοδικών; Ναι.  

Τι περιλαμβάνει; Κατάλογο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων (Συνδρομές ΑΠΘ & ΣΕΑΒ, Ανοικτής πρόσβασης). 

Παρέχονται διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης (τίτλος, ISSN, ανά θεματικό πεδίο). 

Πότε συνήθως το χρησιμοποιώ;  

1. Για να ελέγξω αν η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ διαθέτει συνδρομή σε ένα περιοδικό που με ενδιαφέρει.  

2. Για να ελέγξω σε ποια τεύχη μού διαθέτει πρόσβαση η συνδρομή της Βιβλιοθήκης ή του ΣΕΑΒ. 

3. Για να ελέγξω σε ποια περιοδικά του θεματικού μου πεδίου έχω πρόσβαση. 

4. Για να δημιουργήσω προσωπικές συλλογές με ηλεκτρονικά περιοδικά που θέλω να παρακολουθώ 

(απαιτείται εγγραφή που είναι δωρεάν). 

5. Για να ενημερώνομαι σε ένα σημείο σχετικά με τα νέα τεύχη των περιοδικών που έχω συμπεριλάβει στις 

συλλογές μου. 
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6. LibKey Nomad 
Εργαλείο Βιβλιοθήκης: LibKey Nomad 

URL: https://thirdiron.com/downloadnomad/  

Χρειάζεται VPN; Όχι. 

Χρειάζεται VPN για το περιεχόμενο των περιοδικών; Ναι.  

Τι περιλαμβάνει; Πρόκειται για μία επέκταση στα προγράμματα φυλλομέτρησης Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Microsoft Edge η οποία με την ενεργοποίησή της σας ενημερώνει αν τα άρθρα που αναφέρονται σε μία ιστοσελίδα 

περιλαμβάνονται στις συνδρομές ΑΠΘ & ΣΕΑΒ.  

Πότε συνήθως το χρησιμοποιώ;  

1. Κατά την αναζήτηση σε βιβλιογραφικές βάσεις ελεύθερης πρόσβασης, όπως η PubMed, μπορώ να δω σε 

ποιά άρθρα από τη λίστα αποτελεσμάτων έχω πρόσβαση στο πλήρες κείμενο χάρη στις συνδρομές της 

Βιβλιοθήκης ΑΠΘ και του ΣΕΑΒ.  

2. Κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο μπορώ να ελέγξω αν τα άρθρα σε μία ιστοσελίδα (π.χ. άρθρο στη 

Wikipedia, σελίδα αποτελεσμάτων στην PubMed) περιλαμβάνονται στις συνδρομές της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ ή 

του ΣΕΑΒ. 

 

7. Πρόσβαση στις πηγές 
Η πρόσβαση στο συνδρομητικό περιεχόμενο πραγματοποιείται με τον έλεγχο της διεύθυνσης του υπολογιστή σας 

(αν ανήκει στο ΑΠΘ). Για την πρόσβαση στις πηγές από το σπίτι σας το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

προσφέρει τις επιλογές VPN (προτείνεται) και Σύνδεση με απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας. Επιπλέον ο 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με τα στοιχεία του 

ιδρυματικού σας λογαριασμού σε συγκεκριμένους εκδότες. Και οι τρεις επιλογές παρουσιάζονται αναλυτικά στη 

σελίδα Πρόσβαση στις πηγές. 

 

8. Έχω απορίες 
Για απορίες σχετικά με την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές, 

επικοινωνήστε με την ομάδα δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης 

στη διεύθυνση libraryweb@lib.auth.gr.  

Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση/απορία, επικοινωνήστε με την 

υπηρεσία Ρωτήστε μας! 
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