
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Πληροφορίες για το OpenAthens 

 

Το OpenAthens είναι εργαλείο διαχείρισης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές που αξιοποιείται από τη 

Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το εργαλείο αυτό παρέχει στους εγγεγραμμένους 

φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, τη δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές 

πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, κ.ά.) της Βιβλιοθήκης 

εκτός πανεπιστημιακού δικτύου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Πρόσβαση στο  OpenAthens? 

Η πρόσβαση στο My Athens γίνεται μέσω προσωπικών κωδικών που προμηθεύονται οι φοιτητές από το 

Πανεπιστήμιο.  Είναι οι ίδιοι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πύλη των 

Φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. 

Κατά την πρόσβαση στο OpenAthens θα εμφανιστεί  μια εικόνα σύνδεσης (βλ. Παρακάτω).  
Κάνοντας κλικ στην λέξη Login θα μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης 
Σας συμβουλεύουμε να ξεκινήσετε την έρευνά σας αφού συνδεθείτε  πρώτα με το OpenAthens και στη 
συνέχεια να επισκεφτείτε τις βάσεις δεδομένων του ενδιαφέροντος σας και όχι το αντίστροφο. 
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Κάνοντας κλικ θα μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης. 

 

 

Η επιτυχής σύνδεση θα σας μεταφέρει στη σελίδα MyAthens.  

 

 

........................................................................................................................................................................ 

 



Συμβουλές για την ευκολότερη αναζήτηση στο OpenAthens. 

 H Αρχική σελίδα του OpenAthens απαριθμεί όλες τις σημαντικές υπηρεσίες παροχής 

πόρων αλλά όχι όλες τις βάσεις δεδομένων.  Για παράδειγμα, η βιβλιοθήκη του EUC έχει 

συνδρομή σε περισσότερες  από 40 βάσεις δεδομένων της EBSCO και περισσότερες  από 

15 βάσεις δεδομένων της Proquest.  

 

 Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή του τι προσφέρει η βιβλιοθήκη EUC επιλέξτε  την 

καρτέλα «Resources» στην σελίδα του OpenAthens. Επιπλέον, μπορείτε να ελέγξετε  τις 

ιστοσελίδες library guides και euc e-journals and databases της βιβλιοθήκης. 

 

 
 

 Tο εργαλείο EBSCO EDS (EBSCO Discovery Service) πρέπει να είναι η αφετηρία της 

έρευνας, αφού παρέχει εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρη τη συλλογή της 

βιβλιοθήκης μέσω ενιαίας αναζήτησης. Το περιεχόμενο που συνδέεται 

με το EBSCO Discovery Service (EDS) είναι διαμορφώσιμο, παρέχοντας 

επιλογές με ευκαιρία επέκτασης. Στην περίπτωση που έχετε περιορίσει 

την έρευνά σας σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα ίσως να είναι προτιμότερο να 

επισκεφθείτε συγκεκριμένες  βάσεις δεδομένων.   

 

 Ένας μικρός αριθμός βάσεων δεδομένων χρειάζονται επιπρόσθετους κωδικούς. (π.χ. 

Νομική Βιβλιοθήκη, S&P Capital, I.Q., Leginet) ή προσφέρουν πρόσβαση μόνο εντός της 

πανεπιστημιούπολης. 
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