
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

➢ Ηλεκτρονικός Κατάλογος Κεντρικής Βιβλιοθήκης– αναζήτηση υλικού 

• Στην αναζήτηση βιβλίων βλέπετε της Κεντρικής Βιβλιοθήκης τα βιβλία βρίσκονται στις εξής τοποθεσίες:  
• UNIVERSITY THESSALY CENTRAL / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΊ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 
• UNIVERSITY THESSALY SCIENCE / ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ. 
• UΝIV. THESSALY - HEALTH SCIENCES/ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ* 
• UΝIV. THESSALY - PHYSICAL EDU & SPORT SCIENCE/  ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ** 

*Ειδικότερες πληροφορίες για την Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας στην Βιόπολη Λάρισας εδώ. 

**Ειδικότερες πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη των ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα μπορείτε 

να δείτε εδώ.  

εδώ στοιχεία πρόσβασης και επικοινωνίας τηλέφωνα και email τόσο με την Κεντρική Βιβλιοθήκη όσο και με τα 

Παραρτήματα των παραπάνω Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

➢ Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης "Γαιόπολις" (πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας) 

Ο παραπάνω κατάλογος αντιστοιχεί σε βιβλία που η τοποθεσία τους αφορά τις Βιβλιοθήκες 
«Γαιόπολις»,παραρτημάτων των πρωην ΤΕΙ Θεσσαλίας σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα όπως 
μπορείτε επίσης να δείτε εδώ.   
Βιβλιοθήκη πρωην ΤΕΙ Λάρισας Γαιόπολις βλέπε εδώ. 
Βιβλιοθήκη πρώην ΤΕΙ Καρδίτσας βλέπε εδώ. 
Βιβλιοθήκη πρώην ΤΕΙ Τρικάλων βλέπε εδώ. 
 

➢ Ηλεκτρονικός Κατάλογος - Αναζήτηση υλικού Βιβλιοθήκη "Λαμίας" (πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας) 

Στοιχεία πρόσβασης και επικοινωνίας με την Βιβλιοθήκη του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία 

βλέπε εδώ. 

• Πληροφορίες για Χρήση Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως μέλη της Βιβλιοθήκης 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία δανεισμού του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των παραρτημάτων του ως εξωτερικοί χρήστες, επιλέγοντας να κάνουν 

κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης ως εξωτερικοί χρήστες. 

Αν το υλικό που αναζητάτε εντοπίζετε στις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση ως εξης:  μπορείτε να πάτε στην πιο κοντινή σας Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου έχοντας μαζί 
σας την αστυνομική και φοιτητική σας ταυτότητα κάνετε αίτηση για να γίνετε μέλη ως εξωτερικοί χρήστες 
δίχως να χρειάζεται να καταβάλλετε έξοδα εγγραφής.(βλέπε σχετικά αστερίσκο πιο κάτω και σημείωση 
*)  
 
Εδώ* σας παρατίθεται σύνδεσμος με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να γίνετε μέλος και να 
έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δανεισμού κλπ. 
 

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_hp.asp
https://opac.seab.gr/search~S11*gre
https://bio.uth.gr/library/
http://www.pe.uth.gr/index.php/totmima/egkatastaseis/vivliothiki
http://www.lib.uth.gr/lws/el/ls/loc.asp
https://opac.seab.gr/search~S24*gre
https://www.google.com/maps/place/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82+%C2%AB%CE%93%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82%C2%BB/@39.6282061,22.3743921,16z/data=!4m9!1m2!2m1!1zzrLOuc6yzrvOuc6_zrjOt866zrcgz4TOtc65IM67zrHPgc65z4POsc-C!3m5!1s0x135888d6471bb44b:0x3529b758e941ea1a!8m2!3d39.6282402!4d22.3831186!15sCirOss65zrLOu865zr_OuM63zrrOtyDPhM61zrkgzrvOsc-BzrnPg86xz4JaLCIqzrLOuc6yzrvOuc6_zrjOt866zrcgz4TOtc65IM67zrHPgc65z4POsc-DkgESdW5pdmVyc2l0eV9saWJyYXJ54AEA?hl=el
https://www.google.com/maps/place/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82+-+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82+(%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD+%CE%A4%CE%95%CE%99+%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82)/@39.3728314,21.9063783,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x1358d9744497ee33:0x81c192e2bd8c1dfc!8m2!3d39.3729723!4d21.9087101?hl=el
https://www.google.com/maps/place/%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82+%26+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82/@39.5635806,21.7664708,16.75z/data=!4m9!1m2!2m1!1zzrLOuc6yzrvOuc6_zrjOt866zrcgzrPOsc65zr_PgM6_zrvOuc-CIM-Ez4HOuc66zrHOu86x!3m5!1s0x13591fa2e6653171:0x527f96b3e5788061!8m2!3d39.5659632!4d21.7712484!15sCjbOss65zrLOu865zr_OuM63zrrOtyDOs86xzrnOv8-Azr_Ou865z4Igz4TPgc65zrrOsc67zrGSARV1bml2ZXJzaXR5X2RlcGFydG1lbnTgAQA?hl=el
https://opac.seab.gr/search~S23*gre
https://opac.seab.gr/search~S23*gre
http://www.lib.uth.gr/lws/el/ls/loc.asp
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/cst.asp


Και στο κάτω κάτω μέρος της παραπάνω ιστοσελίδας αναφέρεται ότι ως φοιτητής/τρια σε ΑΕΙ 
δικαιούστε να γίνεται μέλος Δωρεάν με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας είτε με Βεβαίωση Σπουδών.* 
*Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής οι παρακάτω κατηγορίες εξωτερικών μελών: 

• Ανεργοι (απαιτείται επίδειξη κάρτας ΟΑΕΔ) 
• Ατομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στην κίνηση - ακοή - όραση 
• Φοιτητές ΑΕΙ 
• Σπουδαστές ΤΕΙ 

Επίσης μετά την εγγραφή σας ως μέλος της Βιβλιοθήκης, έχετε δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας του 
διαδανεισμού τόσο μεταξύ των παραρτημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (εσωτερικός 
διαδανεισμός), όσο και από άλλες Βιβλιοθήκες με το ανάλογο κόστος είτε αυτό αφορά συγγράμματα, 
είτε άρθρα. 

Πληροφορίες για δικαιώματα υπηρεσίας διαδανεισμού - κόστη – διαδικασίες – επικοινωνία εδώ και εδώ. 

Στοιχεία Επικοινωνίας – χάρτης πρόσβασης 

 

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill.asp
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill/ill_rgl.asp
http://www.pe.uth.gr/index.php/epikoinonia

