
                                        ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ – Εγχειρίδιο χρήσης                                        

ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ  - Οδηγός χρήσης

Γενικό μέρος   –     Δημιουργία – διαχείριση λογαριασμού. 

Η περιήγηση στην Βάση Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ προϋποθέτει: 

α) την δημιουργία λογαριασμού μέσω του οποίου ο χρήστης θα εισέρχεται στο σύστημα.

β) την επιλογή και ενεργοποίηση κάποιου από τα διαθέσιμα προγράμματα συνδρομών. 

Τα βήματα είναι εύκολα και απλά καθώς ακολουθείτε τις αναλυτικές οδηγίες που εμφανίζονται στην

οθόνη. 

Δημιουργία λογαριασμού σελ. 2

Είσοδος (σύνδεση στο στην ιστοσελίδα) σελ. 6

Αποσύνδεση σελ. 7

Πρόσβαση στην ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ – επιλογή πακέτου συνδρομής σελ. 8

Διαχείριση λογαριασμού σελ. 10

Αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα σελ. 14

Ειδικό μέρος   -   Αναζήτηση πληροφοριών στην ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ.

Αναζήτηση νομοθεσίας – περιήγηση στα άρθρα σελ. 17

Αναζήτηση νομολογίας σελ. 22

Παραδείγματα έρευνας σελ. 25
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Α.   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (↑ επιστροφή στην αρχική σελίδα)

Η δημιουργία λογαριασμού πραγματοποιείται μία μόνο φορά, κατά την πρώτη είσοδό σας στην 

ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους.

• Α΄ Τρόπος.

Για άμεση - γρήγορη δημιουργία, από την αρχική σελίδα, πατήστε στην επιλογή σύμφωνα με την 

εικόνα.

Η επιλογή οδηγεί σε σελίδα με οδηγίες και τηλέφωνα επικοινωνίας με την Νομοπαίδεια. Αρμόδιος 

υπάλληλος θα σας βοηθήσει σε ό,τι χρειάζεστε και θα εκτελέσει για εσάς όλα τα απαιτούμενα βήματα.

• Β΄ Τρόπος.

Εναλλακτικά, αν έχετε εξοικείωση με την διαδικασία εγγραφής/δημιουργίας λογαριασμού σε 

ιστοσελίδες, μπορείτε μόνοι σας να ακολουθήσετε τα παρακάτω απλά βήματα:

→ στην δεξιά πάνω γωνία της ιστοσελίδας υπάρχει η επιλογή “Είσοδος”. (εικόνα 1)

(εικόνα 1)
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→ Αν πατήσετε στην “Είσοδο” θα μεταβείτε στην σελίδα εισόδου. (εικόνα 2)

→ Στο μέσον της σελίδας κάτω από τα πεδία “Όνομα χρήστη” και “Κωδικός” επιλέγετε την ένδειξη:

“Δεν έχετε λογαριασμό; πατήστε εδώ για δημιουργία” 

                                      

                                                                             (εικόνα 2)

→ Μετάβαση στην σελίδα δημιουργίας λογαριασμού (εικόνα 3)

                                                                                                                                          (εικόνα 3)
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Εδώ πρέπει να συμπληρώσετε τα κενά πεδία. Ο αστερίσκος δίπλα σε κάθε πεδίο υποδηλώνει ότι η 

συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Πεδία:

- “Όνομα Χρήστη”: Το όνομα χρήστη μπορεί να περιέχει μόνο γράμματα, αριθμούς και παύλες. Δεν

επιτρέπεται το κενό και η τελεία. Τα γράμματα μπορεί να είναι είτε ελληνικά είτε λατινικά.

- “Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου”: Συμπληρώστε με προσοχή την σωστή διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

- “Όνομα”: Καταχωρήστε το όνομά σας, είτε με ελληνικούς είτε λατινικούς χαρακτήρες.

 - “Επίθετο”: Καταχωρήστε το επίθετό σας, είτε με ελληνικούς είτε λατινικούς χαρακτήρες.

- “Κωδικός“: Επιλέξτε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης. Απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις (4) 

χαρακτήρες, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Είναι δεκτοί επίσης ειδικοί χαρακτήρες ή αριθμοί.

- “Επανάληψη κωδικού”: Θα πρέπει να εισαχθεί ο ίδιος ακριβώς κωδικός και στο πεδίο 

“Επανάληψη Κωδικού”

→ Στην ίδια σελίδα και μετά την συμπλήρωση των πεδίων, τσεκάρετε την επιλογή που ακολουθεί: 

“Έχω διαβάσει τους Όρους και Προυποθέσεις” και εν συνεχεία επιλέξτε την “Εγγραφή” κάτω 

δεξιά.

→ Εμφάνιση του ακόλουθου μηνύματος: (εικόνα 4)

                                                                                                                                                    (εικόνα 4)
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Ακολουθώντας τις οδηγίες θα πρέπει να ανοίξετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (την 

διεύθυνση που δηλώσατε στο σχετικό πεδίο της εγγραφής) και να αναζητήσετε το μήνυμα που 

έστειλε η ιστοσελίδα μας. (εικόνα 5)

                                                                                                                                                                                                                 (εικόνα 5)

Σε περίπτωση μη ορθής λήψης του εν λόγω μηνύματος καλέστε μας στα τηλέφωνα 

210/8253032-4 και 217 7084400 (αστική χρέωση). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ενδέχεται η λήψη του 

μηνύματος να καθυστερήσει λίγα λεπτά. Σε αυτήν περίπτωση πατήστε την επιλογή ανανέωσης της λήψης 

μηνυμάτων αλληλογραφίας.

→ Ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε στον περιεχόμενο σύνδεσμο. (εικόνα 6)

Μην απαντήσετε στο μήνυμα αυτό.

                                                                                                                                                                                                                                   (εικόνα 6)

 

Μόλις πατήσετε στον σύνδεσμο θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα (εικόνα 7)
  

(εικόνα 7)
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→ Πλέον μπορείτε να συμπληρώσετε στην φόρμα εισόδου το όνομα χρήστη και τον κωδικό που 

επιλέξατε προκειμένου να εισέλθετε στην ιστοσελίδα. Η δημιουργία λογαριασμού έχει ολοκληρωθεί.

→ Μπορείτε να τροποποιήσετε / διορθώσετε τα περισσότερα στοιχεία που καταχωρήσατε κατά την 

διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού. Επίσης μπορείτε να προβείτε σε διαδικασία ανάκτησης κωδικού. 

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στο σχετικό τμήμα του εγχειριδίου: Διαχείριση λογαριασμού 

(σελ. 10)

Β. Σύνδεση στην ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ (↑ επιστροφή στην αρχική σελίδα)

→ στην δεξιά πάνω γωνία της ιστοσελίδας υπάρχει η επιλογή “Είσοδος”. (εικόνα 1)

(εικόνα 1)

→ Αν πατήσετε στην “Είσοδο” θα μεταβείτε στην σελίδα εισόδου. (εικόνα 2, σελ. 7)

→ Συμπληρώσετε στην φόρμα εισόδου το όνομα χρήστη και τον κωδικό που επιλέξατε κατά την 

δημιουργία λογαριασμού και πατήστε στην επιλογή “Σύνδεση”, προκειμένου να εισέλθετε στην 

ιστοσελίδα. 

- Κάτω από τα πεδία “Όνομα χρήστη” και “Κωδικός υπάρχει η επιλογή “Να με θυμάσαι”. Αν 

επιθυμείτε να απομνημονεύσει ο υπολογιστής σας τα στοιχεία εισόδου σας, προκειμένου να μην τα 

πληκτρολογείτε κάθε φορά, τσεκάρετε την εν λόγω επιλογή.
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                                                                                                                                                                      (εικόνα 2)

→ Όταν ολοκληρωθεί η είσοδος, στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας μας, εκεί που 

προηγουμένως υπήρχε η ένδειξη “Είσοδος”, τώρα αναγράφεται το όνομα χρήστη που έχετε επιλέξει. 

(εικόνα 3)

                                                                                                        (εικόνα 3)

Γ. Αποσύνδεση    (↑ επιστροφή στην αρχική σελίδα)

Για την αποσύνδεση από το την ιστοσελίδα πατήστε στο βελάκι που βρίσκεται στο επάνω δεξιά 

μέρος, δίπλα στο όνομα χρήστη. (εικόνα 1)

                                                                                                       (εικόνα 1)
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Δ  .     Πρόσβαση στην ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ – επιλογή πακέτου συνδρομής (↑ αρχική σελ.)

Η αναζήτηση νομικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας απαιτεί ενεργοποίηση κάποιου εκ των 

διαθεσίμων πακέτων συνδρομής:

→ Δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή  .

Παροχές: Πρόσβαση ανοιχτή όλο το 24ωρο σε ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Χωρίς 

χρονοχρέωση ή περιορισμό στον όγκο δεδομένων. Διάρκεια 3 ημέρες.  

→ Βασικό πρόγραμμα  .

Παροχές: Πρόσβαση όλο το 24ωρο, στα νομοθετικά κείμενα. Χωρίς χρονοχρέωση ή περιορισμό στον 

όγκο δεδομένων. Τιμή: 20 ευρώ (δωρεάν για τους συνδρομητές της Τετραβίβλου). Διάρκεια 1 έτος.

→ Πλήρες πρόγραμμα. 

Παροχές: Πρόσβαση όλο το 24ωρο, σε ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. (νομοθεσία + 

νομολογία) Χωρίς χρονοχρέωση ή περιορισμό στον όγκο δεδομένων. Τιμή: 50 ευρώ (30 για τους 

συνδρομητές της Τετραβίβλου). Διάρκεια 1 έτος.

Η επιλογή του επιθυμητού προγράμματος μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

– μετά την είσοδο και την σύνδεσή σας για πρώτη φορά στη ιστοσελίδα μας, επιλέξτε κάποιο από τα

περιεχόμενα που είναι δεσμευμένα μόνο για τους συνδρομητές [π.χ. επιλογή κάποιας κατηγορίας από την 

αριστερή στήλη της ιστοσελίδας με τις κατηγορίες δικαίου, επιλογή Υποδειγμάτων ή Έντυπης Νομολογίας 

από το οριζόντιο μενού (εικόνα 1)].  Η επιλογή αυτή θα σας οδηγήσει στην εικόνα 2 (σελ. 9).                           

                                                                                                                                                                              (εικόνα 1)
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                                                                                                                                                                                                                                      (εικόνα 2)

- μέσω διαδικασίας αγοράς από το Ηλεκτρονικό κατάστημα (εικόνα 3)

                                                                                                                                                                                                               (εικόνα 3)

     

Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθείτε τα βήματα αγοράς προϊόντος όπως αναπτύχθηκαν ανωτέρω 

(σελ. 13 επ.)

Με την ολοκλήρωση της επιλογής προγράμματος πρόσβασης μπορείτε πλέον να κάνετε χρήση της 

ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
Για την οριστική ενεργοποίηση απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία (τηλ. 210-8253032 - 4). 
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Ε. Διαχείριση λογαριασμού (↑ επιστροφή στην αρχική σελίδα)

α) ανάκτηση κωδικού

→Μεταβείτε στην σελίδα εισόδου πατώντας την επιλογή “Είσοδος” στην πάνω δεξιά πλευρά της 

ιστοσελίδας. (εικόνα 1)

                                                                                                                                                                                                                                  (εικόνα 1)

→ Στην κάτω μεριά της σελίδας επιλέξτε: “Ξεχάσατε τον κωδικό σας; πατήστε εδώ για 

επαναφορά”. (εικόνα 2)

                                                                                                                     (εικόνα 2)
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→ Στην εικόνα που εμφανίζεται συμπληρώστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

(εικόνα 3) και πατήστε “Υποβολή”

                                                                                                                                                                       (εικόνα 3)

→ Θα σας εμφανιστεί η ένδειξη:

“Είσοδος στον λογαριασμό σας

Για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης δείτε σχετικό μήνυμα στο mail σας.” 

→ Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες. Στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο αναζητήστε και 

ανοίξτε το σχετικό μήνυμα που έστειλε το σύστημα. (εικόνες 4 και 5)

                                                                                                                                                                    (εικόνα 4)

                                                                                                                     (εικόνα 5)
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→ Πατήστε πάνω στον περιεχόμενο στο μήνυμα σύνδεσμο. Θα μεταφερθείτε στην φόρμα 

επιλογής νέου κωδικού. (εικόνα 6). 

                                                                                                                     (εικόνα 6)

Για την συμπλήρωσή του ισχύουν οι αναγεγραμμένες οδηγίες συμπλήρωσης κωδικού κατά 

την δημιουργία λογαριασμού (σελ. 2 επ.). Απαιτείται η συμπλήρωση και του δεύτερου πεδίου: 

“Επιβεβαίωση κωδικού”. 

Η διαδικασία ανάκτησης κωδικού έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε πλέον να εισέρχεστε με τον 

νέο σας κωδικό.

β) ανάκτηση ονόματος χρήστη

Για την ανάκτηση ονόματος χρήστη καλέστε μας στo 210/8253032-4 και 217 7084400 (αστική 

χρέωση) προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε. Η ανάκτηση προϋποθέτει την διασταύρωση στοιχείων του 

χρήστη.

γ) Επεξεργασία / τροποποίηση στοιχείων λογαριασμού

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στην 

ιστοσελίδα μας, επιλέγοντας την “Είσοδο” στο πάνω δεξιά μέρος. Μόλις συμπληρώσετε το όνομα χρήστη 

και τον κωδικό σας στην φόρμα εισαγωγής, το όνομα χρήστη που έχετε επιλέξει θα εμφανίζεται στην πάνω

δεξιά πλευρά, εκεί που προηγουμένως υπήρχε η ένδειξη: “Είσοδος” (εικόνα 7)

   (εικόνα 7)                                         
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Βήματα:

→ Πατήστε στο όνομα χρήστη όπως εμφανίζεται στην πάνω δεξιά μεριά της σελίδας. (εικ. 7, σελ. 12)

→ Εμφάνιση της προσωπικής καρτέλας του χρήστη (εικόνα 8)

                                                                                                                                                                                                                                     (εικόνα 8)

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει πληροφορίες που αφορούν την συνδρομή του και 

- από την καρτέλα “Διαχείριση προφίλ” να αλλάξει τα πεδία : “Όνομα”, “Επίθετο”, “Διεύθυνση 

Email”

 - από την καρτέλα “Διαχείριση κωδικού” να αλλάξει τον κωδικό του.

Η αλλαγή πραγματοποιείται με την συμπλήρωση των επιθυμητών πεδίων και την επιλογή της 

ένδειξης “Αποθήκευση αλλαγών”. 

Η αλλαγή κωδικού απαιτεί και την ορθή συμπλήρωση του πεδίου “Επιβεβαίωση κωδικού”, με τον 

ίδιο κωδικό. Σχετικά με την επιλογή κωδικού βλ. σελ. 4.
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ΣΤ. Αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα (↑ επιστροφή στην αρχική σελίδα)

Η ηλεκτρονική αγορά γίνεται από την επιλογή “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ” στο κεντρικό οριζόντιο 

μενού της ιστοσελίδας. (Εικόνα 1)

                                                                                                                                                                                                                                      (Εικόνα 1)

Εκεί ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην σελίδα παρουσίασης των προϊόντων και να περιηγηθεί σε 

αυτά.  Τα προϊόντα, βάσει του είδους αυτών, εμφανίζονται ομαδοποιημένα σε “Έντυπες εκδόσεις” όπου 

εμφανίζονται τα πωλούμενα βιβλία μας και σε “ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ” όπου περιέχονται τα διαθέσιμα 

προγράμματα πρόσβασης στην ομώνυμη Βάση Νομικών πληροφοριών. 

Στην εικόνα κάθε προϊόντος μπορεί πατώντας στην επιλογή “Περισσότερα...” να βρει πρόσθετες 

πληροφορίες.

                                                                                                                                                                                                                                           (εικόνα 2)

 Βήματα για αγορά:

→ Επιλογή ενός η περισσοτέρων προϊόντων πατώντας στην ένδειξη: “Προσθήκη στο καλάθι”. 

Εμφάνιση της παραγγελίας (εικόνα 2).

→ Στην σελίδα που εμφανίζεται πατήστε στην ένδειξη “Επιβεβαίωση παραγγελίας” (εικ. 3, σελ. 15)
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                                                                                                                                                                                                                                      (εικόνα 3)

→ Μετάβαση στην σελίδα επισκόπησης προϊόντων. (εικόνα 4)

 Εδώ θα πρέπει:

- να επιλέξετε έναν εκ των διαθεσίμων Τρόπων Αποστολής (η επιλογή ενεργοποιείται μόνο κατά την 

αγορά βιβλίων):

Κατ' οίκον παράδοση - Κέντρο Αθήνας - 0 € (το κέντρο Αθήνας νοείται υπό στενή έννοια)
Courier - Γενική Ταχυδρομική - 5 € 

- να επιλέξετε τα στοιχεία παραγγελίας, συμπληρώνοντας τα πεδία: “Οδός και Αριθμός”, 

“Περιοχή”, “Ταχυδρομικός Κώδικας“, “Τηλέφωνο”, “Κινητό”, “Α.Φ.Μ.”. “Παρατηρήσεις” 

Σημειωτέον ότι μόνο τα πεδία με αστερίσκο απαιτούν υποχρεωτικώς συμπλήρωση.

                                                                                                                                                                                  (εικόνα 4)
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- Τέλος στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέξτε έναν εκ των διαθεσίμων τρόπων πληρωμής (εικόνα 5):

                                                                                                                                                                                                                                       (εικόνα 5)

Ανάλογα με τον επιλεχθέντα τρόπο πληρωμής, θα λάβετε και σχετικό επιβεβαιωτικό μήνυμα στο 

ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (Εικόνα 6).

                                                                                                                                                                                                                                     (εικόνα 6)
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Ειδικό μέρος - Αναζήτηση πληροφοριών στην ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ.

Α. Αναζήτηση νομοθεσίας (↑ επιστροφή στην αρχική σελίδα)

Ι. Η αναζήτηση νομοθεσίας γίνεται με δύο τρόπους. Έχετε την επιλογή:

α. Να ανατρέξετε στην αριστερή στήλη της ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑΣ όπου παρατίθενται ονομαστικά οι 

κυριότερες κατηγορίες δικαίου. Πατώντας πάνω σε κάθε κατηγορία, εμφανίζονται τα νομοθετικά κείμενα 

που υπόκεινται σε αυτήν. (Εικόνα 1)

                                                                                                                                                                                                                                      (εικόνα 1)

Μ' αυτόν τον τρόπο οι νόμοι εμφανίζονται κατά τρόπο “ξεφυλλίσματος βιβλίου” (π.χ. Νόμος, 

κεφάλαιο, υποκεφάλαιο .... άρθρα)

Αυτός ο τρόπος αναζήτησης προσφέρεται για καλύτερη γνωριμία με το περιεχόμενο της βάσης 

δεδομένων καθώς παρουσιάζει με ιδιαίτερα πρακτικό τρόπο το σύνολο της περιεχόμενης νομοθεσίας. 
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Σημειώνουμε ότι η ταξινόμηση των κλάδων δικαίου δεν έγινε με αυστηρά δογματικό τρόπο αλλά 

προτιμήθηκε για λόγους ευχρησίας ο διαχωρισμός που έχει συνήθως στο μυαλό του ο μαχόμενος 

δικηγόρος. 

β. Με την μηχανή αναζήτησης. 

Η μηχανή αναζήτησης βρίσκεται στη οριζόντια κεντρική μπάρα της αρχικής σελίδας, κάτω από το 

λεκτικό “ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ” (Εικόνα 2)

                                                                                                                                                                                                                                       (εικόνα 2)

Πατώντας στο ειδικό βελάκι κάτω από το λεκτικό (εικόνα 2) αναπτύσσονται πλήρως όλα τα 

επιθυμητά πεδία έρευνας. (εικόνα 3)                                                                                                                                              (εικόνα 3)
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Η αναζήτηση γίνεται με τα εξής πεδία (δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων):

- Εισάγετε όρο αναζήτησης (λέξη - κλειδί). Πληκτρολογήστε μία λέξη η έναν αριθμό ή και συνδυασμό 
λέξεων (σύνολο μέχρι 20 χαρακτήρες - σημ. ότι το κενό θεωρείται χαρακτήρας για τους υπολογιστές).

- Νόμος. Πληκτρολογήστε είτε τον αριθμό του νόμου, είτε το όνομα αυτού, π.χ. Αστικός Κώδικας (βλ. 
Κατωτέρω, ειδική σημείωση για συντομογραφίες π.χ. α.κ.).

Το πεδίο αυτό λειτουργεί με "ανοιχτό" τρόπο και επομένως δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
συμπλήρωσή του, δεδομένου ότι δέχεται είτε κεφαλαία είτε μικρά, είτε τονισμένα είτε άτονα. (π.χ. οι 
λέξεις ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, Αστικός Κώδικας, αστικος κωδικασ, ΑΣΤικοσ κώδικας) είναι όλες αποδεκτές.

Επίσης δεν απαιτούνται ειδικοί χαρακτήρες # ή *.

- Άρθρο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του άρθρου που σας ενδιαφέρει ή αφήστε κενό αυτό το πεδίο για 
εμφάνιση όλων των άρθρων του ζητούμενου νόμου.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 1: 
Ο ερευνητής έχει την δυνατότητα στους κύριους κώδικες της ελληνικής νομοθεσίας να 

χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες συντομογραφίες (είτε με κεφαλαία είτε με μικρά):
- Α.Κ για τον Αστικό Κώδικα,
- Κ.Πολ.Δ για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
- Π.Κ για τον Ποινικό Κώδικα,
- Κ.Π.Δ για τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
- Κ.Δ.Δ για τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,
- Κ.Φ.Ε για τον Κώδικα Φόρου Εισοδήματος (τον παλαιό και τον νέο),
- Κ.Φ.Δ για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και
- Κ.Ο.Κ. για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
- Κ.Ε.Δ.Ε για τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 

- Έτος. Συμπληρώστε αν γνωρίζετε το έτος του νομοθετήματος για συγκεκριμενοποίηση της αναζήτησης

- ΦΕΚ. Συμπληρώστε τον αριθμό - χρονολογία ΦΕΚ αν τα γνωρίζετε. (Ο αριθμός πρέπει να καταχωρείται με
την μορφή π.χ. 234Α ή 3456Β)

- Είδος νομοθετικής πράξης: προαιρετική επιλογή από πτυσσόμενη λίστα.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 2: 

Για μεγαλύτερη εξειδίκευση της έρευνας πολύ χρήσιμη είναι η συμπλήρωση του πεδίου 

“Εξειδίκευση επί των αποτελεσμάτων”, το οποίο εμφανίζεται μετά την πρώτη αναζήτηση.  (εικόνα 4, σελ. 

20).

Το πεδίο αυτό πραγματοποιεί έρευνα επί των εξαχθέντων αποτελεσμάτων και λειτουργεί 

συνδυαστικά με τα υπόλοιπα.
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                                                                                                                                                                                                                                      (εικόνα 4)

____________________
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ΙΙ. Επισκόπηση – ανάγνωση άρθρου - περιήγηση

Η μηχανή αναζήτησης αν βρει περισσότερα του ενός αποτελέσματα, τα εξάγει σε μορφή 

προεπισκόπησης. (Εικόνα 4, σελ. 20) 

Για την είσοδο στο επιλεχθέν άρθρο, θα πρέπει να πατήσετε στην επιλογή “περισσότερα” ή στον 

τίτλο του άρθρου.

→ Μεταφορά στην κανονική προβολή του άρθρου. (εικόνα 5)

Εδώ ο χρήστης μπορεί να βρει πλούσιες πληροφορίες αφορώσες: 

- την ισχύουσα μορφή του, 

- σχόλια για τυχόν τροποποιήσεις ή άλλες σημειώσεις,  

- ερμηνεία* (καλύπτουσα τα κυριότερα άρθρα των βασικών κωδίκων Α.Κ., Κ.Πολ.Δ, Π.Κ., Κ.Π.Δ., 

αλλά και άλλων νόμων). Η ερμηνεία είναι σταχυολογημένη μέσα από το πλούσιο σκεπτικό δικαστικών 

αποφάσεων.

- υποδείγματα δικογράφων σχετικών με το άρθρο *

- νομολογία * 

- ιστορικό τροποποιήσεων, 

            - σχόλια από άλλους χρήστες                                                                                                                                                   (εικόνα 5)          

* Οι πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες μόνον μέσω του Πλήρους προγράμματος της Νομοπαίδειας
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Χρήσιμα εργαλεία περιήγησης – εκτύπωσης.

→ Ευρισκόμενοι στην επισκόπηση ενός άρθρου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά 

“προηγούμενο – επόμενο” στην δεξιά πλευρά της σελίδας.

→ Για γρήγορη μετάβαση σε άλλο άρθρο του ίδιου νόμου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

πτυσσόμενο πεδίο “Επιλογή άρθρου” (εικόνα 5, σελ. 21)

→ Μπορείτε να εκτυπώσετε το άρθρο πατώντας στο εικονίδιο του εκτυπωτή, στην επάνω δεξιά 

πλευρά.

→ Μπορείτε επίσης να το αποθηκεύσετε σε μορφή pdf, πατώντας στο σχετικό εικονίδιο, στην επάνω

δεξιά πλευρά.

Β. Αναζήτηση νομολογίας (↑ επιστροφή στην αρχική σελίδα)

Γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

– Μέσω της επιλογής “Νομολογία” από την επισκόπηση ενός άρθρου (βλ. ανωτέρω σελ. 21) Οι 

αποφάσεις παρατίθενται με την μορφή αρχικώς ευσύνοπτης περίληψης, απ' όπου ο ερευνητής αν το 

επιθυμεί μπορεί να μεταβεί σε ολόκληρο το κείμενο αυτών. (Εικόνα 6)                                                     (εικόνα 6)
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– Μέσω της μηχανής αναζήτησης. Η μηχανή αναζήτησης βρίσκεται στη οριζόντια κεντρική μπάρα 

της σελίδας κάτω από το λεκτικό “ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ” (σελ. 18)

Πατώντας στο βελάκι δίπλα στην “Εύρεση” αναπτύσσονται πλήρως όλα τα επιθυμητά πεδία 

έρευνας. Όταν γίνει αυτό πατήστε στην επιλογή “Νομολογία” προκειμένου η έρευνα να γίνει σε 

αποφάσεις δικαστηρίων, (εικόνα 7)

 (εικόνα 7)
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Τα πεδία έρευνας είναι τα ακόλουθα:

- Εισάγετε όρο αναζήτησης (λέξη - κλειδί). Πληκτρολογήστε μία λέξη ή έναν αριθμό ή και συνδυασμό 
λέξεων (σύνολο μέχρι 20 χαρακτήρες - σημ. ότι το κενό θεωρείται χαρακτήρας για τους υπολογιστές).

- Δικαστήριο. Συμπληρώνετε αν γνωρίζετε το είδος του δικαστηρίου

- Περιοχή. Συμπληρώνετε αν γνωρίζετε την περιοχή

- Αριθμός απόφασης

- Έτος απόφασης

- Αναζήτηση βάση νόμου - άρθρου κ.τ.λ. Συμπληρώστε αυτά τα πεδία για εξαγωγή αποφάσεων βάσει του 
επιλεχθέντος νόμου (ή άρθρου)

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 1: 
Ο ερευνητής έχει την δυνατότητα στους κύριους κώδικες της ελληνικής νομοθεσίας να 

χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες συντομογραφίες (είτε με κεφαλαία είτε με μικρά):
- Α.Κ για τον Αστικό Κώδικα,
- Κ.Πολ.Δ για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
- Π.Κ για τον Ποινικό Κώδικα,
- Κ.Π.Δ για τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
- Κ.Δ.Δ για τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,
- Κ.Φ.Ε για τον Κώδικα Φόρου Εισοδήματος (τον παλαιό και τον νέο),
- Κ.Φ.Δ για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και
- Κ.Ο.Κ. για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
- Κ.Ε.Δ.Ε για τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 2: 

Για μεγαλύτερη εξειδίκευση της έρευνας πολύ χρήσιμη είναι η συμπλήρωση του πεδίου 

“Εξειδίκευση επί των αποτελεσμάτων”, το οποίο εμφανίζεται μετά την πρώτη αναζήτηση. (εικόνα 7).

Το πεδίο αυτό πραγματοποιεί έρευνα επί των εξαχθέντων αποτελεσμάτων και λειτουργεί 

συνδυαστικά με τα υπόλοιπα.

Οι αποφάσεις παρατίθενται με την μορφή αρχικώς ευσύνοπτης περίληψης, απ' όπου ο ερευνητής 

αν το επιθυμεί μπορεί να μεταβεί σε ολόκληρο το κείμενο αυτών. (Εικόνα 7, σελ. 23)
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Γ. Παραδείγματα έρευνας στην μηχανή αναζήτησης (↑ επιστροφή στην αρχική σελ  .)

α. αναζήτηση νόμου:

Έστω ότι θέλουμε τον Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων (όλα τα άρθρα)

→ Στην μηχανή αναζήτησης συμπληρώστε το πεδίο “Νόμος” με τα στοιχεία “4194”

→ Προαιρετικώς συμπληρώστε στο πεδίο “Έτος” την χρονολογία “2013”

→ Με την επιλογή έρευνα βλέπουμε να αναπτύσσονται όλα τα άρθρα του Ν. 4194 (168 

αποτελέσματα) (Εικόνα 8)

                                                                                                                                                                                                                                       (εικόνα 8)
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β. αναζήτηση άρθρου:

Έστω ότι θέλουμε το άρθρο 216 Π.Κ.

→ Στην μηχανή αναζήτησης συμπληρώστε το πεδίο “Νόμος” με τα στοιχεία “Π.Κ.” (θυμίζουμε ότι 

μπορείτε να πληκτρολογήσετε με διάφορους τρόπους π.χ. “ποινικος κώδικας” ή “ΠΟΙΝΙΚΟΣ”)

→ Στο πεδίο “Άρθρο” συμπληρώστε την ένδειξη “216”

→ Με την επιλογή “έρευνα” εμφανίζεται στην οθόνη η  επισκόπηση του άρθρου 216 Π.Κ. (εικόνα 9)

   (εικόνα 9)

26



                                        ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ – Εγχειρίδιο χρήσης                                        

γ. αναζήτηση άρθρων με συνδυασμό νόμου + λέξης κλειδιού

Έστω ότι θέλουμε στον Α.Κ. να βρούμε άρθρα που να περιέχουν τις λέξεις “αδικοπραξία” και 

“παραγραφή”

→ Στην μηχανή αναζήτησης συμπληρώνουμε στο πεδίο “Νόμος” την ένδειξη “Α.Κ.”

→ Στο πεδίο “ Εισάγετε όρο αναζήτησης” γράφουμε “αδικοπραξία” (ο τόνος δεν είναι 

υποχρεωτικός)

→ Πατάμε “Εύρεση” και βλέπουμε στην οθόνη την εξαγωγή (προεπισκόπηση) 6 αποτελεσμάτων 

(εικόνα 10)

                                                                                                                                                                                                                                    (εικόνα 10)
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→ Στην οθόνη που είμαστε, στο πεδίο “Εξειδίκευση επί των αποτελεσμάτων” κάτω από την Ένδειξη 

“Αποτελέσματα αναζήτησης”, πληκτρολογούμε “παραγραφή” και πατάμε “Αναζήτηση”

→ Βλέπουμε ότι τώρα τα αποτελέσματα περιορίστηκαν σε δύο (2) (εικόνα 11)

                                                                                                                                                                                                                                     (εικόνα 11)

Με κίτρινο χρώμα επισημαίνονται τα ευρήματα της πρώτης αναζήτησης ενώ με σκούρο γαλάζιο 

αυτά της εξειδίκευσης επί των αποτελεσμάτων. 
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δ. αναζήτηση γενικής νομολογίας

Έστω ότι θέλουμε γενικώς αποφάσεις π.χ. Α.Π. 2012 χωρίς περαιτέρω κριτήριο

→ Στην μηχανή αναζήτησης επιλέγουμε το “Νομολογία”

→ Στο πεδίο Δικαστήριο” Επιλέγουμε το “Άρειος Πάγος” και 

→ Στο πεδίο Έτος” συμπληρώνουμε “2012”

→ Πατάμε “Εύρεση” και εμφανίζεται στην οθόνη η προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων που 

θέλουμε (εικόνα 12)

  (εικόνα 12)
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ε. αναζήτηση απόφασης βάσει άρθρου νομοθετήματος

Έστω ότι θέλουμε νομολογία για την απάτη (386 Π.Κ.)

→ Στην μηχανή αναζήτησης επιλέγουμε το “Νομολογία”

→ Στο πεδίο “Νόμος συμπληρώνουμε “π.κ.”

→ Στο πεδίο “Άρθρο” πληκτρολογούμε “386” και πατάμε “Εύρεση”

→ Εμφάνιση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

(εικόνα 13)       
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ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 1: 
Ο ερευνητής, στην αναζήτηση νομολογίας βάσει νόμου, έχει την δυνατότητα στους κύριους

κώδικες της ελληνικής νομοθεσίας να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες συντομογραφίες (είτε με 
κεφαλαία είτε με μικρά):

- Α.Κ για τον Αστικό Κώδικα,
- Κ.Πολ.Δ για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
- Π.Κ για τον Ποινικό Κώδικα,
- Κ.Π.Δ για τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
- Κ.Δ.Δ για τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,
- Κ.Φ.Ε για τον Κώδικα Φόρου Εισοδήματος (τον παλαιό και τον νέο),
- Κ.Φ.Δ για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και
- Κ.Ο.Κ. για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
- Κ.Ε.Δ.Ε για τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 2: 
Είναι πολύ χρήσιμη η συνδυαστική αναζήτηση νομολογίας βάσει νόμου – άρθρου + λέξης κλειδιού

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 3: 
Εξ ίσου χρήσιμη είναι η δυνατότητα περαιτέρω αναζήτησης επί των εξαχθέντων αποτελεσμάτων.

Για οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:
210/8253032-4 και 217 7084300 (αστική χρέωση)
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	→Μεταβείτε στην σελίδα εισόδου πατώντας την επιλογή “Είσοδος” στην πάνω δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας. (εικόνα 1)
	(εικόνα 1)
	→ Στην κάτω μεριά της σελίδας επιλέξτε: “Ξεχάσατε τον κωδικό σας; πατήστε εδώ για επαναφορά”. (εικόνα 2)
	(εικόνα 2)
	(εικόνα 3)
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	(εικόνα 3)
	→ Μετάβαση στην σελίδα επισκόπησης προϊόντων. (εικόνα 4)
	Εδώ θα πρέπει:
	- να επιλέξετε έναν εκ των διαθεσίμων Τρόπων Αποστολής (η επιλογή ενεργοποιείται μόνο κατά την αγορά βιβλίων):

