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Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης της πρόσβασης στις 
ηλεκτρονικές πηγές του Σ.Ε.Α.Β.

Παραδοτέα Υποέργου

Υπηρεσία Διαδανεισμού Ηλεκτρονικών Πηγών για 
Βιβλιοθήκες/Μέλη Δημοσίων Οργανισμών που δεν ανήκουν στο 
Σ.Ε.Α.Β.

Αναβάθμιση Δικτυακού Τόπου Ηλεκτρονικών Πηγών και έναρξη 
λειτουργίας του.

Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου 
του HEAL-Link.

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4



Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης της 
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του Σ.Ε.Α.Β.

9.2.1



• Σκοπός της υπηρεσίας

• Τεχνικές και λειτουργικές διαδικασίες επέκτασης

– Αναβάθμιση δικτυακού τόπου (δεν είναι ανεξάρτητος, αποτελεί 
κομμάτι της δικτυακής πύλης του HEAL-Link 9.2.2)

– Κείμενα / Συμφωνητικά των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων τόσο των 
ιδρυμάτων-μελών του HEAL-Link όσο και των συνεργαζόμενων 
εκδοτών

• Εικονικός Οργανισμός Προέλευσης (VHO): Δυνατότητα πρόσβασης, μέσω

shibboleth, χρηστών που το ίδρυμά τους δεν διατηρεί κάποιον κατάλογο χρηστών ή/και δεν

χρησιμοποιεί το λογισμικό shibboleth.

Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του Σ.Ε.Α.Β.

9.2.1



• Εκδότες/Πλατφόρμες που λειτουργεί η υπηρεσία:

– EBSCO Publishing

– Elsevier 

– Emerald Group Publishing Limited 

– Springer 

– Johns Hopkins University Press (Project Muse)

– Taylor & Francis

Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του Σ.Ε.Α.Β.

9.2.1



• Αρχική Σελίδα Υποδομής AAI

• Σχετικά με την υπηρεσία ΑΑΙ

• Ομοσπονδία HEAL-Link

• Shibboleth

• Γλωσσάρι

• Συμμετέχοντες

– Οργανισμοί Προέλευσης

– Συνεργάτες Ομοσπονδίας

• Ένταξη στην Ομοσπονδία HEAL-

Link

– Συνεργάτες Ομοσπονδίας

– Οργανισμοί Προέλευσης

– Εικονικός Οργανισμός Προέλευσης

Χάρτης δικτυακού τόπου ΑΑΙ

9.2.1

• Υποστήριξη / Λήψεις

• Συχνές Ερωτήσεις

• Βοήθεια

• Έγγραφα

• Οδηγοί χρήσης

• Μεταδεδομένα

• Υπηρεσία WAYF



Αναβάθμιση Δικτυακού Τόπου Ηλεκτρονικών 
Πηγών και έναρξη λειτουργίας του.

9.2.2



• Πιο ευέλικτο σχήμα, καλύτερη λειτουργικότητα.

• Ανάπτυξη και παροχή δικτυακών υπηρεσιών πληροφόρησης 
και υποστήριξης, του προσωπικού των βιβλιοθηκών-μελών του 
ΣΕΑΒ και των τελικών χρηστών, σε θέματα ηλεκτρονικών 
πηγών.

– Help-desk, Συχνές ερωτήσεις(FAQ)

• Εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου των ηλεκτρονικών πηγών 
και της διαχείρισης του με νέες τεχνολογίες.

– Ανανεωμένη Γραφική Διεπαφή (Web Interface)

– Χρήση API (Application Programming Interface)

• Προσθήκη αυτοματοποιημένων διαδικασιών

Αναβάθμιση Δικτυακού Τόπου Ηλεκτρονικών Πηγών.

9.2.2



• Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών (API)

– Ενσωμάτωση συνδρομών του HEAL-Link σε εφαρμογές των 

ιδρυμάτων μελών. 

– Ασφάλεια

• Χρήση πρωτοκόλλου https

• Πρόσβαση, σε εξουσιοδοτημένους χρήστες/υπολογιστές με 

επίπεδα ασφάλειας. 

• Χρήση του API μόνο με όνομα χρήστη και υπογραφή που 

δημιουργείται με κρυπτογράφηση (OPENSSL_ALGO_SHA1)

• Ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης/υπολογιστής 

για κάθε ίδρυμα / μέλος.

– Πολιτική ορθής χρήσης της πληροφορίας με σαφή 

αναφορά στην πηγή άντλησης.

Αναβάθμιση Δικτυακού Τόπου Ηλεκτρονικών Πηγών.

9.2.2



• Ενημέρωση / πληροφόρηση χρηστών

– Σελίδα Συχνών Ερωτήσεων (FAQs)

• Για χρήστες και βιβλιοθηκονόμους

– Νέα σε RSS Feeds

– Ενημερωτικό Δελτίο

– Κοινωνική δικτύωση (Twitter, Facebook)

– Σύστημα υποστήριξης με κουπόνια (tickets) επικοινωνίας σε 

πραγματικό χρόνο  (Online Ticketing System)

• Ενθάρρυνση / Παρότρυνση των χρηστών να χρησιμοποιούν 

το email για την αναφορά των προβλημάτων. 

Αναβάθμιση Δικτυακού Τόπου Ηλεκτρονικών Πηγών.

9.2.2



•Help-Desk, Online Ticketing System
•http://www.heal-link.gr/contact.php

–osTicket
–Λειτουργία από τις 22/06/2014
–Συνολικά ερωτήματα: 176 (εκτός SPAM)
–Υποστήριξη, γενικό ερώτημα: 143
–Διαδανεισμός: 20
–ΑΑΙ: 13

Αναβάθμιση Δικτυακού Τόπου Ηλεκτρονικών Πηγών.

9.2.2

http://www.heal-link.gr/contact.php




• Διαχείριση δικτυακού τόπου

• Διαχείριση μέσω συσχετίσεων των:

– Θεματικών Κατηγοριών, Θεματικών Υποκατηγοριών, Θεματικών Όρων, ηλεκτρονικού περιοδικού, εκδοτών, 

ιδρυμάτων, ανακοινώσεων

• Μαζική Καταχώρηση των ηλεκτρονικών περιοδικών από αρχείο CSV με συγκεκριμένη μορφοποίηση 

και εξαγωγή στη βάση δεδομένων.

Αναβάθμιση Δικτυακού Τόπου Ηλεκτρονικών Πηγών.
9.2.2

• Νέες Λειτουργίες:

• Διαχείριση συχνών ερωτήσεων (FAQ, FAQ για AAI).

• Αυτοματοποίηση εισαγωγής περιεχομένου

• Προστατευμένες σελίδες

• Πηγές HEAL-Link εκτός των περιοδικών

• Υπεύθυνοι βιβλιοθηκονόμοι με λογαριασμό MyHEAL-Link.

• Σύστημα διαχείρισης IP διευθύνσεων.

• Υποδομή ΑΑΙ: Υπογραφή και δημοσίευση του αρχείου 

μεταδεδομένων



• Αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης, αποθήκευσης 
και ελέγχου των IP διευθύνσεων

• Υπεύθυνος επικοινωνίας για κάθε ίδρυμα/μέλος:

– Αναβάθμιση λογαριασμού ΜyHEAL-Link

– Πρόσβαση:

• Βιβλιοθηκονόμοι -> Υπεύθυνοι των μελών του Συνδέσμου. 

• Βιβλιοθηκονόμοι -> Διαχείριση διευθύνσεων IP

• Οφέλη

– Επικαιροποιημένη και συγκεντρωμένη πληροφορία για τις 

διευθύνσεις IP σε ένα σημείο . 

– Πρόσβαση μέσω του API της δικτυακής πύλης σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Αναβάθμιση Δικτυακού Τόπου Ηλεκτρονικών Πηγών.

9.2.2



9.2.2 MyHEAL-Link: Διαχείριση IP διευθύνσεων.



Προβολή διεκπεραιωμένων αιτημάτων και αιτημάτων σε 
εκκρεμότητα



Αποστολή στο ίδρυμα της βεβαίωσης χρήσης της IP για 
υπογραφή



Αποστολή Email στους εκδότες για προσθήκη της IP



9.2.3
Υπηρεσία Διαδανεισμού Ηλεκτρονικών Πηγών για 

Βιβλιοθήκες/Μέλη Δημοσίων Οργανισμών που δεν 
ανήκουν στο Σ.Ε.Α.Β.



Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link

Επανειλημμένα αιτήματα βιβλιοθηκών/μελών Δημοσίων Οργανισμών που δεν

ανήκουν στο Σ.Ε.Α.Β. για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link.

Εξυπηρέτηση με αποστολή ηλεκτρονικών αντιγράφων επιστημονικών άρθρων

μέσω λογισμικού που εξασφαλίζει την προστασία των πνευματικών

δικαιωμάτων (copyright) που διέπουν τις επιστημονικές εκδόσεις και

πληροφοριακές πηγές, όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις του HEAL-Link με

τους εκδότες.



ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1/2)

• Μελέτη βιβλιογραφίας για ύπαρξη παρόμοιων υπηρεσιών από Κοινοπραξίες του 

εξωτερικού (√ υπάρχουν εδώ και χρόνια)

• Εντοπισμός και αξιολόγηση λογισμικών ανοικτού κώδικα για διαδανεισμό και 

ασφαλή ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων (√ NILDE)

• Παραμετροποίηση και εγκατάσταση του καταλληλότερου 

λογισμικού

(√ συνεργασία και σύναψη συμφωνίας με τους υπευθύνους 

ανάπτυξής του στην Ιταλία)

Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link



ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2/2)

• Καταγραφή όλων των Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων της χώρας 
(! δυσκολία εντοπισμού τους)

• Επικοινωνία και ενημέρωση των Οργανισμών και Φορέων για την έναρξη 
λειτουργίας της Υπηρεσίας (! δυσκολία επικοινωνίας)

• Σχεδιασμός και συγγραφή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού 

υλικού για τη χρήση της Υπηρεσίας 

• Έναρξη πιλοτικής εφαρμογής της Υπηρεσίας τον Σεπτέμβριο 2013

Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link



ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (1/4)

• Ο HEAL-link λειτουργεί ως απλός προμηθευτής που δέχεται και ικανοποιεί
τα αιτήματα παροχής αντιγράφων των βιβλιοθηκών και των χρηστών τους
των Δημοσίων Οργανισμών.

Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link



Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (2/4)

• Εξυπηρετούνται αιτήματα που αφορούν στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-
Link

• Τα αιτήματα υποβάλλονται από τον χρήστη ή τη βιβλιοθήκη μέσω του 
συστήματος NILDE



Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (3/4)

• Το προσωπικό εντοπίζει το υλικό και το αποστέλλει μέσω του συστήματος 
ασφαλούς αποστολής εγγράφων στον τελικό χρήστη 



Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (4/4)

• Η βιβλιοθήκη παραλαμβάνει το άρθρο, το εκτυπώνει και παραδίδει στον 
τελικό χρήστη ΜΟΝΟ ένα εκτυπωμένο αντίγραφο, το οποίο σβήνεται μόλις 
σταλεί για εκτύπωση.



Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link

Παραμετροποίηση / Αλλαγές στη λειτουργικότητα

• Οφείλεται στο γεγονός ότι στη δική μας έκδοση ο HEAL-Link είναι ο μόνος 
λογαριασμός που πραγματοποιεί διαδανεισμό, ενώ το λογισμικό είναι 
χτισμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε κάθε βιβλιοθήκη να έχει τη δυνατότητα 
διαδανεισμού.

• Περίπου 300 παρεμβάσεις στον κώδικα και απενεργοποιήθηκαν κάποιες 
λειτουργίες που δεν ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία του στον HEAL-Link.

– Όπου ήταν αυτό δυνατό, οι παρεμβάσεις έγιναν με τρόπους που να μην επηρεάζουν τη 
λειτουργικότητα του λογισμικού (Κάποιο πεδίο στη φόρμα εγγραφής που δεν το 
χρειαζόμαστε, απλά το κρύβουμε μέσω CSS).

• Μετάφραση στα ελληνικά τόσο για τη δική μας έκδοση,

όσο και για την έκδοση που χρησιμοποιούν στην Ιταλία. 

(Αρκετές διαφορές λόγω λειτουργικότητας αλλά και λόγω γλώσσας).



Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link



Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link

Μέσος χρόνος απόκρισης (σε μέρες)



Αιτήματα ανά μήνα (2013)



Αιτήματα ανά μήνα (2014)



Αιτήματα ανά μήνα (2015)



Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού 
Περιεχομένου του HEAL-Link.

9.2.4



9.2.4
• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.

Περιγραφή υποδομής Εικονικών Μηχανών

• H Υποδομή Δημιουργίας εικονικών μηχανών του HEAL-Link βασίζεται 

στην στοίβα ανοικτού λογισμικού Openstack και σε μια ομάδα (8) φυσικών 

διακομιστών οι οποίοι αναλαμβάνουν λειτουργικούς ρόλους όπως 

περιγράφεται παρακάτω:

• 1 διακομιστής (dell r815) αναλαμβάνει ρόλο εκλεκτή υπηρεσιών

(Controller)

• 5 διακομιστές (dell r815) αναλαμβάνουν ρόλο Επόπτη (Hypervisor)

• 2 διακομιστές (dell r715) αναλαμβάνουν ρόλο Κόμβων αποθήκευσης 

(Storage Servers) 



9.2.4
• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.



9.2.4
• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.

• Κάθε διακομιστής αποθήκευσης (storage server) βρίσκεται συνδεδεμένος με 
μια αποθηκευτική συστοιχία SAN  η οποία αποτελείται από:
• Αποθηκευτική μονάδα dell MD3420  - Συνολικά 2 στην υποδομή

Δίσκοι 10.000 στροφών (hot storage) 
Ωφέλιμος αποθηκευτικός χώρος: 9 ΤΒ

• Αποθηκευτική μονάδα dell MD1200 - Συνολικά 2 στην υποδομή
Δίσκοι 7.200 στροφών (cold storage) 
Ωφέλιμος αποθηκευτικός χώρος: 14 ΤΒ

• Συνολικός χώρος σε hot storage για VMs: ~ (18 TB)
• Συνολικός χώρος σε cold storage για αποθηκευτικά volumes (28 ΤΒ)

Περιγραφή υποδομής Εικονικών Μηχανών



9.2.4
• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.

• Οι διακομιστές της υποδομής εκτελούν λειτουργικό σύστημα Centos 7 
• Η στοίβα λογισμικού στηρίζεται στην open source πλατφόρμα 

Openstack (αναβαθμισμένο σε πρόσφατη έκδοση Liberty - Οκτ 2015)
• H πλατφόρμα Openstack με την σειρά της βασίζεται στο open source 

λογισμικό εικονοποίησης KVM
• Οι συστοιχίες αποθήκευσης διαμοιράζουν αποθηκευτικές μονάδες 

μέσω iSCSI συνδέσεων είτε μέσω glusterFS
• H εγκατάσταση και η ρύθμιση των κόμβων και υπηρεσιών της υποδομής 

με καταγραφή βημάτων και αυτοματοποίηση της εκτέλεσης αυτών με 
χρήση λογισμικού Ansible

Περιγραφή υποδομής Εικονικών Μηχανών



9.2.4
• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.

Περιγραφή υποδομής Εικονικών Μηχανών
• Πλατφόρμα Openstack: 

• Ένα σύνολο υπηρεσιών λογισμικού οι οποίες εκτελούνται ένα επίπεδο 
πάνω από το λογισμικό των Hypervisors.

• Δίνουν διακριτούς ρόλους στα φυσικά μηχανήματα της υποδομής και 
αυτοματοποιούν ως ένα σημείο την διαχείρισή της

• Παρέχει ένα σύστημα οργάνωσης χρηστών ανά project (με επιβολή 
quotas)

• Δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιήσουν login μέσα 
από GUI στο project τους για:
• Δημιουργία νέων VM
• Διαχείριση VM
• Διαχείριση δικτύωσης
• Διαχείριση αποθηκευτικών μονάδων



9.2.4
• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.

• Δυνατότητες φιλοξενίας εικονικών μηχανών:
• Διαθέσιμοι πυρήνες για virtualization ~ 320 vcpus
• Διαθέσιμη RAM για virtualization ~ 1280 GB

• medium VMs : (2 cores, 4GB ram, 40GB disk) 
~ 160 VMs (χωρίς υπερδέσμευση πόρων και αντίκτυπο στην 
απόδοση)

• large VMs : (2 cores, 4GB ram, 40GB disk) 
~ 80 VMs (χωρίς υπερδέσμευση πόρων και αντίκτυπο στην 
απόδοση)

Περιγραφή υποδομής Εικονικών Μηχανών



Screenshot: Επισκόπηση εικονικών μηχανών σε project (χώρο εργασίας) 
της υποδομής



Screenshot: Επισκόπηση τοπολογίας εικονικών δικτύων σε project
(χώρο εργασίας) της υποδομής



Screenshot: Επισκόπηση διαθέσιμων προφίλ εικονικών μηχανών προς 
δημιουργία



Screenshot: Επισκόπηση αρχείων log μιας εικονικής μηχανής σε 
λειτουργία



Screenshot: Πρόσβαση σε live κονσόλα εικονικής μηχανής



9.2.4

Κατάσταση
• 6 διαφορετικοί εκδότες
• Πολλαπλάσιες δομές, πρακτικές αποθήκευσης και

περιγραφής των δεδομένων
• Μέσα αποθήκευσης : CD-ROM, DVD-ROM, Εξωτερικοί

σκληροί δίσκοι, DLTTapes, FTPserver

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
• Η δομή των αρχείων των μεταδεδομένων και ο τρόπος

αποθήκευσής τους διαφέρει σημαντικά από εκδότη
σε εκδότη.

• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.



9.2.4

• Ενιαίος μηχανισμός καταγραφής και αποθήκευσης για
τον έλεγχο και αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων.

• Χαρακτηριστικά μηχανισμού:

– Αντιγραφή των δεδομένων σε ενιαίο
αποθηκευτικό χώρο.

– Μετασχηματισμός των δομών δεδομένων του
κάθε εκδότη (toc files, xml κτλ.) σε μία ενδιάμεση
Βάση Δεδομένων με σαφώς ορισμένους πίνακες
και πεδία.

– Επεξεργασία, καταγραφή και περιγραφή των
δεδομένων σε μία ενιαία βάση δεδομένων
ακολουθώντας ένα σαφώς ορισμένο πρότυπο.

• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.



• Εκδότες και διαθέσιμα backfiles για 
καταγραφή

– Elsevier

– Springer

– Kluwer

– IEEE

– American Chemical Society (ACS)

– Cambridge University Press

9.2.4
• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.



• Προβλήματα
– Kluwer 

• Κατεστραμμένα DVD. 
• Ζητήθηκαν εκ νέου από τον εκδότη τα DVDs για τα έτη 

2003-2012.

– American Chemical Society (ACS)
• Δεν υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία μεταδεδομένων για τα

άρθρα.
• Αναπτύχθηκε ειδικός μηχανισμός ο οποίος εξάγει το DOI 

του τίτλου μέσω του ονόματος του pdf αρχείου (fulltext),
κάνει κλήση στο API του DOI βάσει του αριθμού και 
αναμένει την επιστροφή του συνόλου των μεταδεδομένων.

• Χρονοβόρα διαδικασία καθώς το API του DOI αποκρίνεται 
σε ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς (μέσος όρος απόκρισης για 
ένα αίτημα 2,3 sec).

9.2.4
• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.



Αποτελέσματα καταγραφής

9.2.4
• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΔΟΤΗ 

Εκδότης Τίτλοι 

American Chemical Society 37 

Cambridge University Press 234 

Elsevier  2161 

IEEE 136 

Springer (including formerly Kluwer) 1199 

 



Αποτελέσματα καταγραφής

9.2.4
• Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΤΗ ΑΝΑ ΕΚΔΟΤΗ 

Εκδότης Διαθέσιµα Έτη 

American Chemical Society 1996 - 2008 

Cambridge University Press 2010 

Elsevier  1995 - 2009 

IEEE 2006 - 2007 

Springer 1995 - 2005 

 



Υποέργο 9, Δράση 9.2
Υπηρεσία Διαχείρισης, Πρόσβασης και Διαδανεισμού 

των Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β.

Σ.Ε.Α.Β. Ηλεκτρονικές Πηγές

Γραφείο HEAL-Link ΑΠΘ

• Υποστήριξη
– support@heal-link.gr

– Υποδομή ΑΑΙ: aai@heal-link.gr

– Υπηρεσία διαδανεισμού: nilde@heal-link.gr

mailto:support@heal-link.gr
mailto:aai@heal-link.gr
mailto:nilde@heal-link.gr

