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Ώρες λειτουργίας:

•	 Κεντρική Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο

Δευτέρα – Πέμπτη: 8:30 – 20:00
Παρασκευή: 8:30-19:30

•	 Κεντρική Βιβλιοθήκη – Τμήμα Περιοδικών

Δευτέρα – Πέμπτη: 8:30 – 15:00
Παρασκευή: 8:30-14:30

•	 Παράρτημα Τροίας

Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 - 19:00

Το ωράριο λειτουργίας διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου και των εορταστικών διακοπών

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Πατησίων 76
Τ.Κ. 104 34 Αθήνα
Τηλ.: 210 8203265 ( Αναγνωστήριο)
Τηλ.: 210 8203259 (Τμ. Περιοδικών)
Fax: 210 8218856

Παράρτημα Τροίας 

Τροίας 2 & Σπετσών
Τ.Κ. 113 62 Αθήνα
Τηλ.: 210 8203514 (Αναγνωστήριο)

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

e-mail: library@aueb.gr / loan@aueb.gr 

  : Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( @opalib) 

Ταυτότητα 
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών ιδρύθηκε το 1920 και είναι η αρχαιότερη οικονομική ακαδημαϊκή βιβλιοθή-
κη στην Ελλάδα. Εξυπηρετεί τις πληροφοριακές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοι-
νότητας, ταυτόχρονα όμως είναι και μία δημόσια βιβλιοθήκη, ανοιχτή στο ευρύ 
κοινό για επιτόπια πρόσβαση στις έντυπες ή στις ψηφιακές συλλογές της. 

Αποστολή
Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτη-
ση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτε-
ρη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική της συμμετοχή σε κάθε δρα-
στηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Βιβλιοθήκης
•	 Υποστηρίζει την έρευνα
•	 Καθοδηγεί και εκπαιδεύει στον εντοπισμό της ποιοτικής πληροφορίας
•	 Εξοικονομεί χρόνο στους ερευνητές 
•	 Επιλέγει και προτείνει έγκυρες και έγκριτες πηγές πληροφόρησης 
•	 Διαχειρίζεται και προβάλλει την ερευνητική παραγωγή του Ιδρύματος
•	 Διατηρεί την ιστορία του Πανεπιστημίου

ΒΙΒλΙΟθΗΚΗ 
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Δανεισμός
Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη του Ιδρύματος κατόπιν εγγραφής στο 
σύστημα της Βιβλιοθήκης. Παρέχονται διαφορετικά δικαιώματα δανεισμού ανά-
λογα με την κατηγορία χρήστη. Απαραίτητη η ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Αποτροπή λογοκλοπής
Παρέχεται υποστήριξη στα μέλη ΔΕΠ για την αξιοποίηση του λογισμικού 
Turnitin, ένα αποτελεσματικό εργαλείο αντιπαραβολής κειμένων για την εξακρί-
βωση της πρωτοτυπίας των εργασιών των φοιτητών και την αποτροπή φαινομέ-
νων λογοκλοπής ή λανθασμένης χρήσης των πηγών.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 
Σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό, οργανώνονται εκπαιδευτικά σε-
μινάρια για την ορθή χρήση και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
των έντυπων και ψηφιακών πηγών. Περιλαμβάνεται καθοδήγηση στη συγγρα-
φή εργασιών.

Εκδηλώσεις 
Διοργανώνονται τακτικά δράσεις ενημέρωσης και προβολής για θέματα γενι-
κού, επιστημονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ξεναγήσεις, βιβλιοπαρου-
σιάσεις, ημερίδες, κ.ά. 

Συνέργειες

•	 Μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)
•	 Μέλος του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.)
•	 Μέλος του Δικτύου ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct

ΑΜΕΑ
•	 Προσωποποιημένη πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο των συγγραμμάτων για 

φοιτητές με προβλήματα όρασης (Υπηρεσία AMELib)
•	 Πρόσβαση στους χώρους της Βιβλιοθήκης με ειδικές ράμπες για άτομα που 

αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα 

ΕΝΤΥΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

•	 200.000+ τόμοι βιβλίων έρευνας στην οικονομική επιστήμη, διοίκηση 
επιχειρήσεων, στατιστική, πληροφορική, διοικητική επιστήμη,  διεθνή 
και Ευρωπαϊκά θέματα, λογιστική, χρηματοοικονομική, μάρκετινγκ και 
επικοινωνία, κ.ά.

•	 Συγγράμματα και σημειώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών
•	 Πληροφοριακό υλικό, όπως λεξικά, οδηγοί, εγκυκλοπαίδειες, κ.ά.
•	 Βιβλία ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, τέχνης και πολιτισμού, αρχαία 

ελληνική γραμματεία
•	 Παλαιά τεύχη 1.500 τίτλων επιστημονικών περιοδικών σε αγγλική, γαλλική, 

γερμανική και ελληνική γλώσσα
•	 Επίσημες εκδόσεις ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών
•	 Ελληνικός και ξενόγλωσσος ημερήσιος οικονομικός τύπος
•	 Παλαιά και σπάνια βιβλία

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

•	 30.000 τίτλοι ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών
•	 120.000 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων
•	 30+ συνδρομητικές βάσεις δεδομένων που παρέχουν πρόσβαση σε 

χρηματοοικονομικά στοιχεία εταιρειών, άρθρα επιστημονικών περιοδικών, 
βιβλία, κλαδικές μελέτες, ειδησεογραφία, video κ.ά.

•	 Ιδρυματικό Αποθετήριο & Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «ΠΥΞΙΔΑ» που περιέχει 
την πνευματική παραγωγή του ΟΠΑ και μία επιλογή σπάνιων και παλαιών 
βιβλίων  από την έντυπη συλλογή

•	 Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα «ΚΑλλΙΠΟΣ»
•	 Οπτικοακουστικό υλικό με επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο

Υποδομές και Υπηρεσίες

 Χώροι – Εξοπλισμός 

•	 Χώροι μελέτης (Κεντρική Βιβλιοθήκη, Παράρτημα Τροίας) 300 θέσεων
•	 45 σταθμοί εργασίας Η/Υ με σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο και πρόσβαση 

στις συνδρομητικές ψηφιακές πηγές
•	 Φωτοτυπικά & εκτυπωτικά μηχανήματα με χρήση μαγνητικής κάρτας
•	 Αυτόματος σταθμός δανεισμού & επιστροφής βιβλίων 
•	 Ασφάλεια υλικού με τεχνολογία RFID

Τοπικές Υπηρεσίες

•	 Γραφείο Πληροφόρησης
•	 Δανεισμός & κυκλοφορία υλικού 
•	 Διαδανεισμός βιβλίων και άρθρων σε συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες
•	 Προσωποποιημένη υποστήριξη στην έρευνα 
•	 Εκπαίδευση στη χρήση της Βιβλιοθήκης και των πηγών για τους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε προγράμματος σπουδών 
•	 Βιβλιοδιανομή συγγραμμάτων 
•	 Διανομή ενημερωτικών οδηγών
•	 Ανταλλακτική βιβλιοθήκη 
•	 Wi-Fi 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

•	 Ιστότοπος βιβλιοθήκης 
•	 Βιβλιογραφικός κατάλογος AUEB-OPAC για τις έντυπες συλλογές
•	 Ευρετήριο ηλεκτρονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων
•	 Επιλεγμένες πηγές επιστημονικής πληροφόρησης ανοικτής πρόσβασης
•	 Μηχανή ενοποιημένης αναζήτησης στις ψηφιακές συλλογές (EBSCO 

Discovery Service) που επιτρέπει την πρόσβαση στην επιστημονική 
αρθρογραφία από περιοδικά και  συνδρομητικές βάσεις δεδομένων όπως 
Business Source Complete, EconLit with full text,  JSTOR, Oxford Handbooks 
Online, INFORMS Pubs Online, Scopus, SIAM Journals, Web of Science κ.ά.

•	 Υπηρεσία αυτοαρχειοθέτησης των διπλωματικών εργασιών, των 
διδακτορικών διατριβών και της ερευνητικής παραγωγής του Ιδρύματος

•	 Ηλεκτρονική διαχείριση ερωτημάτων μέσω της υπηρεσίας «Ρωτήστε μας» 
•	 Υπηρεσία VPN για εξ αποστάσεως πρόσβαση στις ψηφιακές συνδρομητικές 

πηγές κατόπιν αυθεντικοποίησης 
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