
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΛΑΜΙΑ 

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

• Τα παρακάτω ισχύουν και αφορούν ΓΕΝΙΚΑ τα Παραρτήματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

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. 
 
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. 

Επίσης εδώ στοιχεία επικοινωνίας τόσο με την Κεντρική Βιβλιοθήκη όσο και με τα Παραρτήματα των Βιβλιοθηκών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

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

να δείτε εδώ.  

Στοιχεία Επικοινωνίας – χάρτης πρόσβασης 

 

https://opac.seab.gr/search~S23*gre
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/cst.asp
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill.asp
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill/ill_rgl.asp
http://www.lib.uth.gr/lws/el/ls/loc.asp
http://www.pe.uth.gr/index.php/totmima/egkatastaseis/vivliothiki
http://www.pe.uth.gr/index.php/epikoinonia

