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ΤΝΣΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Η Τπθρεςία Παροχισ Αντιγράφων Επιςτθμονικϊν Άρκρων 

του HEAL-Link δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ «Βιβλιοκικεσ» και ςτουσ 

«Τελικοφσ Χριςτεσ» των Δθμοςίων Οργανιςμϊν και Φορζων να 

αιτοφνται το πλιρεσ κείμενο των επιςτθμονικϊν άρκρων που κεωροφν 

απαραίτθτα για τθ διεξαγωγι τθσ ερευνθτικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  

Η Τπθρεςία παρζχεται μζςω του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ 

Αποςτολισ Εγγράφων (Secure Electronic Document Delivery System) 

«NILDE».  Η πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα για τθ χριςθ τθσ «Υπθρεςίασ» 

γίνεται διαδικτυακά. Οι ςυμμετζχουςεσ «Βιβλιοκικεσ» και οι «Τελικοί 

Χριςτεσ» τουσ εγγράφονται ςτο ςφςτθμα και δθμιουργοφν λογαριαςμό, 

μζςω του οποίου μποροφν να αποςτζλλουν αιτιματα προσ τθν 

«Υπθρεςία». 

Η Υπθρεςία παρζχεται δωρεάν ςτο πλαίςιο τθσ πιλοτικισ φάςθσ 

θ οποία κα διαρκζςει ζωσ και το Μάιο του 2014. 

 
 
 
 
 

Τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος 
 

Αναηιτθςθ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν  

http://www.heal-l ink.gr/journals/  

 Αλφαβθτικόσ κατάλογοσ θλεκτρονικϊν πθγϊν του HEAL-Link ι 

«Γριγορθ αναηιτθςθ»: Επιλζξτε το περιοδικό που ςασ ενδιαφζρει ι 

πλθκτρολογιςτε τον τίτλο του ςτο πεδίο «Γριγορθ Αναηιτθςθ» αν τον 

γνωρίηετε εξαρχισ. (Προςζξτε τα ζτθ μζςα ςτισ παρενκζςεισ ςτα οποία 

ζχει πρόςβαςθ ο HEAL-Link) 

 Αναηθτιςτε το άρκρο ςτα περιεχόμενα του επιςτθμονικοφ περιοδικοφ 

και αντιγράψτε τα ςτοιχεία του ςτθ φόρμα αιτιματοσ θ οποία 

διατίκεται ζντυπθ ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ι θλεκτρονικι (email) 

κατόπιν αιτιματόσ ςασ ςτο library@minpress.gr.  

 Κατακζςτε τθ φόρμα (ζντυπθ) του αιτιματόσ ςασ ςτθ 

Βιβλιοκικθ τθσ ΓΓΕΕ. 

 

Παραλαβι αντιγράφων επιςτθμονικϊν άρκρων 

Σο επιςτθμονικό άρκρο αποςτζλλεται μζςω του ςυςτιματοσ NILDE ςε 

μορφι ψθφιακοφ αντιγράφου. Η «Βιβλιοκικθ» εκτυπϊνει και παραδίδει ςτον 

«Σελικό Χριςτθ» ΜΟΝΟ ζνα ζντυπο αντίγραφο του επιςτθμονικοφ άρκρου. 

Απευκυνκείτε ςτθ «Βιβλιοκικθ» ςασ για τθν παραλαβι του άρκρου. 
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