
 

Οδηγίες για μεταφόρτωση Ελεύθερου Διδακτικού 

Υλικού 

 
Κατά την διάρκεια της δήλωσης συγγραμμάτων, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να 
προμηθεύονται ηλεκτρονικά βιβλία από τον Κάλλιπο, τους Εκδοτικούς Οίκους 
ηλεκτρονικών βιβλίων: Springer, Wiley, Emerald κ.α. αλλά και Δωρεάν ηλεκτρονικές 
σημειώσεις του καθηγητή στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. 
 
 
Αρχικά, αφού ο φοιτητής συνδεθεί στον Εύδοξο 
μπορεί να διαπιστώσει εάν στα διαθέσιμα 
μαθήματα υπάρχει πρόσθετο διδακτικό υλικό 
πέραν των συγγραμμάτων που προτείνονται. Το 
διαθέσιμο διδακτικό υλικό εμφανίζεται με τον τρόπο 
που δείχνουμε εδώ, στο βήμα Επιλογή 
Συγγραμμάτων της νέας δήλωσης: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιλέγοντάς το, ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα του Αποθετηρίου/Εκδοτικού και έχει 
τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να ανακτήσει το περιεχόμενό του: 
 

➔ Αποθετήριο «Κάλλιπος»  
Εάν το βιβλίο δίνεται από το Αποθετήριο «Κάλλιπος» μπορεί να το 

μεταφορτώσει στον υπολογιστή του χωρίς ταυτοποίηση: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➔ Springer, Wiley, John Benjamins, Elsevier, Emerald 
Εάν το βιβλίο δίνεται από τους Εκδοτικούς Springer, Wiley, John Benjamins, 
Elsevier, Emerald τότε η πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο του βιβλίου 

δίνεται με τους εξής τρόπους 
 
 

Α. Πρόσβαση μέσω VPN (Virtual Private Network) Ιδρύματός. 
 

1. Ο φοιτητής πρέπει να συνδεθεί στο Εικονικό Ιδιωτικό δίκτυο (VPN) του 
Ιδρύματός του. Η διαδικασία διαφέρει μεταξύ των Ιδρυμάτων οπότε θα 
πρέπει να ανατρέξει στις οδηγίες για την εγκατάσταση του. Παραθέτουμε ένα 
ενδεικτικό πίνακα με LINKS που παραπέμπουν στις οδηγίες 
εγκατάστασης/χρήσης του VPN από τη Μηχανοργάνωση κάθε Ιδρύματος: 
 

Ίδρυμα Ίδρυμα 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

 
Για λεπτομέρειες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Δικτύων σας. 

2. Αφού 
πραγματοποιηθεί η 
σύνδεση μέσω VPN 
στο οικείο Ίδρυμα, θα 
πρέπει ο χρήστης να 
ανοίξει ξανά σε νέο 
browser το link του 
βιβλίου. 
 

3. Στην σελίδα του 
Εκδότη (για 
παράδειγμα 
Springer), μια νέα 
επιλογή για 
μεταφόρτωση του 
βιβλίου έχει 
εμφανιστεί 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.library.asfa.gr/askt/site/Sources/t_docpage?doc=/Documents/ilektronikes-piges/sources
https://ype.aegean.gr/yphresiesdiktioudedomenwn/vpn
https://it.auth.gr/el/netAccess/VPN
https://noc.uowm.gr/www/services/vpn/
https://www.aspete.gr/index.php/el/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-vpn.html
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
http://library.aua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=23&lang=el
https://www.ucnet.uoc.gr/diadiktyakes-ypiresies/ypiresia-eikonikoy-ideatoy-diktyoy
http://noc.duth.gr/services/vpn/
https://www.upnet.gr/vpn/
http://www.noc.teithe.gr/open-vpn/
https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html
http://www.noc.uoa.gr/syndesh-sto-diktyo/eikoniko-idiwtiko-diktyo-vpn/windows.html
http://di.uop.gr/vpn.html
http://www.noc.ntua.gr/help/VPN
https://www.tuc.gr/index.php?id=183
https://www.nmc.hmu.gr/el/service_vpn
https://www.hua.gr/index.php/el/services80/user-account52
http://noc.ionio.gr/vpn.htm
https://www.aueb.gr/el/content/vpn-service


Β. Πρόσβαση μέσω Ιδρυματικού Λογαριασμού (Shibboleth Login). 

 
Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο δύναται η πρόσβαση στο περιεχόμενο του 

διαδικτυακού συγγράμματος είναι η ακαδημαϊκή ταυτοποίηση του χρήστη. 
 

➢ Springer – Nature 
 Ακολουθείτε το url: https://link.springer.com/athens-shibboleth-login  
 Στο παράθυρο “Or, find your institution” επιλέγετε/πληκτρολογείτε “HEAL-

Link” και στη συνέχεια το Ίδρυμά σας 

 

➢ Wiley 
 Ακολουθείτε το url: https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart  
 Επιλέγετε Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link) και στη συνέχεια 

το ίδρυμά σας 

 

➢ Emerald (MCB) 
 Ακολουθείτε το url: https://www.emerald.com/ 
 Επιλέγετε "Login" και πληκτρολογείτε μέρος του αγγλικού ονόματος του 

ιδρύματός σας στο παράθυρο "Find your institution" 

 

https://link.springer.com/athens-shibboleth-login
https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart
https://www.emerald.com/


➢ Elsevier (Science Direct) 
 Ακολουθείτε το url: 

https://www.sciencedirect.com/customer/institutionchoice  
 Επιλέγετε "GRNET AAI Federation (Greece)" και στη συνέχεια το ίδρυμά 

σας. 

 

➢ John  Benjamins 
 Ακολουθείτε το url: https://www.jbe-platform.com/session/ext/shib  
 Στο παράθυρο “Select your organization” επιλέξτε “HEAL-Link” και “Go To 

Sign in” και επιλέγετε το ίδρυμά σας 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: Για την οποιαδήποτε αποτυχία σύνδεσης, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί 

αρχικά για την ορθότητα των στοιχείων εισόδου και εφόσον το πρόβλημα επιμένει, θα 
πρέπει να απευθυνθεί στο Κέντρο Δικτύου του οικείου Ιδρύματός του. 

https://www.sciencedirect.com/customer/institutionchoice
https://www.jbe-platform.com/session/ext/shib

