
 
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
 

Δοκιμαστική Πλήρης Πρόσβαση στη βάση eBook Central του 
οίκου ProQuest. 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από ενέργειες του Συνδέσμου Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link), έχει εξασφαλιστεί, 
δοκιμαστική πλήρης πρόσβαση στην βιβλιογραφική βάση eBook  Central του 
οίκου ProQuest, έως και τις 30 Νοεμβρίου 2016.  Περιέχει πάνω από 
140.000 ηλεκτρονικά βιβλία σε διάφορες θεματικές κατηγορίες. 

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα: 

α) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: ebookcentral.proquest.com/lib/heal-link. Η 
πρόσβαση θα γίνεται πάντα μέσω αυτού του συνδέσμου. 

β) Για την προσπέλαση του παραπάνω συνδέσμου, την  πρώτη φορά θα 
πρέπει να βρίσκεστε εντός του δικτύου του Ε.Μ.Π.(είτε με φυσική σύνδεση, 
είτε μέσω VPN).  

γ) Στο πλαίσιο επιλογής Institution Name ξεκινάτε να πληκτρολογείτε το 
όνομα του ιδρύματός ή το επιλέγετε ρητά από τη λίστα (National Technical 
Univeristy of Athens) και για να συνεχίσετε πατάτε την επιλογή "Continue". 

δ) Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται, επιλέγετε "Join eBook Central" και 
δημιουργείτε έναν προσωπικό λογαριασμό. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, που θα δώσετε κατά την εγγραφή σας πρέπει να είναι από το 
δίκτυο του Ε.Μ.Π. 

ε) Μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού είστε έτοιμοι για χρήση της 
πλατφόρμας από οπουδήποτε. Αν δεν σας κάνει αυτόματα sign in, 
μπορείτε να κάνετε εσείς εισάγοντας τα στοιχεία λογαριασμού, που μόλις 
δημιουργήσατε. 

Επισήμανση:  Αν αφού κάνετε sign in (ή  αφού σας κάνει αυτομάτως το 
σύστημα την πρώτη φορά) δεν "βλέπετε" περιεχόμενο (π.χ. καθόλου 
subjects) και κάθε αναζήτηση επιστρέφει μηδενικά αποτελέσματα, τότε θα 
πρέπει να κάνετε sign out και ξανά sign in,  

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/heal-link


Οδηγίες χρήσης και πληροφοριακό υλικό 

-The Ebook Central LibGuide: proquest.libguides.com/ebookcentral 
  
- Online Quick Start support.proquest.com/apex/homepage 
  
- Quick Start Guide σε μορφή PDF: corpweb.proquest.com/docs/qsg-
ebookcentral.pdf 

 - Πληροφοριακά/εκπαιδευτικά Video:  
www.proquest.com/go/ProQuestEbookCentralVideos 

 
 

Για τη βιβλιοθήκη. 
Αλέξανδρος Ηλιάκης 
Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας και Ανάπτυξης Συλλογών  
Κεντρική Βιβλιοθήκη  
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ε.Μ.Π. 
Τηλέφωνο: 210 7724095  
Fax: 210 7721565  
E-mail: ailiak@mail.ntua.gr 
www.lib.ntua.gr 
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