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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΣ 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΟΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
(επικοινωνία, εκπαίδευση, τεχνική & νομική υποστήριξη, συνδρομές) 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ

Η INTRASOFT ΝΟΜΟΣ https://lawdb.intrasoftnet.com 
συνιστά, για περισσότερα από 25 χρόνια, ένα ευρύτατα 
διαδεδομένο στο νομικό κόσμο, καινοτόμο σύστημα 
Νομικής Πληροφόρησης.  

Η πρωτοποριακή από το 1994 μέχρι σήμερα 
πλατφόρμα Νομικής Πληροφόρησης της 
ΝΟΜΟΣ, καινοτόμος start up δημιουργία στην 
προ 25ετίας εποχή αλλά και μέχρι σήμερα, 
παρέχει ένα μοναδικό σε χιλιάδες συνδρομητές-
χρήστες σύνολο υπηρεσιών. 

Στην πολυετή λειτουργία της έχει συνεχή, εξελικτική και 
βελτιωτική πορεία. Εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες λειτουργίες και 
διαδικασίες ως προϊόν της συνεχώς αυξανομένης εμπειρίας της 
και γνώσης των αναγκών και επιθυμιών των χρηστών, όπως αυτές 
προκύπτουν από τη συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία της ΝΟΜΟΣ με 
τους χρήστες της. 

Τυγχάνει της καθολικής αναγνώρισης από τον νομικό κόσμο 
της χώρας, τη Δημόσια Διοίκηση, τα ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, Δικαστικές 
Ενώσεις, Δικηγορικούς Συλλόγους, όπως τούτο προκύπτει και από 
την κατάσταση των ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΣ (βλ. παρ. Β του 
παρόντος δελτίου), λόγω της ποιότητος, πληρότητας και ευκολίας 
χρήσεως. 

Η σχέση εμπιστοσύνης της ΝΟΜΟΣ με τους συνδρομητές της 
βασίζεται κυρίως στην ποιότητα των, μετά από εντατική νομική 
επεξεργασία, νομικών πληροφοριών της από το πολυετούς 
εμπειρίας εξιδεικευμένο νομικό προσωπικό της ΝΟΜΟΣ, οι 
δικηγόροι της οποίας παρέχουν,  επιπλέον,  στους χρήστες 
τηλεφωνική νομική υποστήριξη για τις λειτουργίες της ΝΟΜΟΣ και 
νομική εκπαίδευση στη χρήση της. 

Η ως άνω σχέση εμπιστοσύνης επιτείνεται από το εξαιρετικά 
αξιόπιστο περιβάλλον της πλατφόρμας, η οποία λειτουργεί 
πρόσφατα σε εντελώς νέο προηγμένο τεχνολογικά περιβάλλον 
(ταχύτατος και ισχυρότατος κεντρικός υπολογιστής - νέο 
λειτουργικό σύστημα βάσης δεδομένων).  

Στόχος είναι η εξασφάλιση  ασφαλούς πλοήγησης όλων των 
χρηστών και οι υψηλές ταχύτητες αναζήτησης και παροχής 
πληροφοριών, παράλληλα με την ευκολία χρήσεως και αναζήτησης  
των πληροφοριών,  μέσω των οδηγιών και παραδειγμάτων της 
οθόνης (on line βοήθεια). 

Σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης των χρηστών, συνιστά η άμεση 
και ταχύτατη ενημέρωση επί των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και 
της σημαντικής και επίκαιρης νομολογίας. Στην πρώτη σελίδα της 
ΝΟΜΟΣ μετά την είσοδο σε αυτή, εμφανίζονται οι πληροφορίες 
στα ΝΕΑ ταξινομημένες κατά θεματικές ενότητες ή και στην 
επιλογή Νομοθετική Επικαιρότητα και Επίκαιρη Νομολογία, αφού 
εισέλθει ο χρήστης στις επιλογές έρευνας.  

Η ΝΟΜΟΣ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
ψηφιακής εποχής, είναι προσβάσιμη και από το PORTAL NOMOS 
https://lawdb.intrasoftnet.com/portal/home , το οποίο λειτουργεί 
παράλληλα και με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο με την ήδη 
υπάρχουσα πλατφόρμα, δίνοντας έτσι στο χρήστη την επιλογή 
πλοήγησης στο περιβάλλον που τον εξυπηρετεί καλύτερα. 

 
Στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών και άλλων 
συναφών επαγγελματικών κλάδων η ΝΟΜΟΣ 
εδημιούργησε από πολλών ετών τις κάτωθι 
βάσεις νομικών δεδομένων : 

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ : προς χρήση 
από την ΑΑΔΕ, ΔΟΥ & υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών, εφοριακούς, φοροτεχνικούς, 
λογιστές κλπ.  βάσει συμβάσεως με την ΠΟΕ – 
ΔΟΥ. 
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
:  προς χρήση των συμβολαιογράφων  όλης 
της Ελλάδος,  μετά συμβάσεως με την Ένωση 
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος. 
• ΤΕΕ / ΝΟΜΟΣ : προς χρήση από μηχανικούς  
βάσει διαγωνισμού που κατακυρώθηκε στη 
ΝΟΜΟΣ.

https://lawdb.intrasoftnet.com
https://lawdb.intrasoftnet.com/portal/home
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Οι μαζικές εγγραφές συνδρομητών-χρηστών, από την πρώτη κιόλας μέρα της λειτουργίας 

της και η περαιτέρω σταδιακή αύξηση του αριθμού  αυτών,  έχουν καθιερώσει τη ΝΟΜΟΣ ως 

την κορυφαία, αυθεντική και πρωτότυπη πηγή νομικής πληροφόρησης.

Οι χρήστες της, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες και τα παραδείγματα που 

παρέχονται στις οθόνες έρευνας, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη 

γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, αντλούν τις πληροφορίες 

που χρειάζονται άμεσα και αξιόπιστα. 

Η πλήρης και καθολική πλέον αναγνώριση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και νομικών πληροφοριών της ΝΟΜΟΣ 

προς το νομικό κόσμο της χώρας, τη Δημόσια Διοίκηση και τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οδήγησε στη σταδιακή 

πλήθυνση των χρηστών της, με συνέπεια αυτοί να ανέρχονται πλέον 

σε δεκάδες χιλιάδες χρήστες, μεταξύ των οποίων δικαστές, δικηγόροι, 

συμβολαιογράφοι, φοιτητές Νομικής, συνταξιούχοι νομικοί, μηχανικοί, 

φοροτεχνικοί, στελέχη του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμών, 

Εταιριών, ΟΤΑ, Τραπεζών, Οργάνων της ΕΕ κλπ. 

Απόδειξη της καθολικής καταξίωσης της ΝΟΜΟΣ,  ως του πλέον 

πλήρους, έγκυρου και αξιόπιστου μέσου νομικής πληροφόρησης, λόγω 

του εντατικού και συστηματικού εμπλουτισμού των πληροφοριών και 

της νομικής τους επεξεργασίας, αποτελεί η συνεχής προσχώρηση στο 

σύστημα της, τόσο νέων συνδρομητών με ατομικές συμβάσεις όσο 

και διαφόρων έγκριτων φορέων,  όπως ενδεικτικά είναι:

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

• Βουλή των Ελλήνων – Προεδρία της Δημοκρατίας 

• Όλα τα Υπουργεία (Νομικές Υπηρεσίες και διάφορες Διευθύνσεις) 

• Το σύνολο σχεδόν των Τραπεζών & μεγάλος αριθμός από τις 

ΔΕΚΟ, Οργανισμοί και ΝΠΔΔ 

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνείο 

κλπ.) 

• Ασφαλιστικά Ταμεία 

• Πληθώρα Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και ΝΠΙΔ από το κέντρο και 

την περιφέρεια 

• Περιφέρειες και ΟΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

• Κοινοβούλιο,  

• Επιτροπή (Commission)  

• Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

• ΔΕΕ

• ΠΡΕΕ, κλπ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

• Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος 

• Ενωση Διοικητικών Δικαστών Ελλάδος 

• Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος 

• Ελεγκτικό Συνέδριο 

• Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

• Στρατιωτική Δικαιοσύνη 

• Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

• Χιλιάδες χρήστες δικηγόροι με ατομικές συμβάσεις, καθώς και 

δικηγορικές εταιρείες από όλη την Ελλάδα.

• Το σύνολο σχεδόν των Δικηγορικών Συλλόγων (55) μέσω 

συμβάσεων των Συλλόγων ή μεγάλες ομάδες δικηγόρων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗ ΝΟΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Σύνολο Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης και με πληθώρα διασυνδέσεων 
(links) των συναφών κειμένων. 

Στην ΝΟΜΟΣ περιλαμβάνονται, σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς δικαίου, νομοθετήματα, 
που δημοσιεύονται  στα  ΦΕΚ Α, Β, ΑΑΠ & Δ,  ήτοι: Νόμοι, Αναγκαστικοί Νόμοι, Νομοθετικά, 

Προεδρικά (με τα Πρακτικά Επεξεργασίας του ΣτΕ από το 2010) και Βασιλικά Διατάγματα, 
ΠΝΠ, ΠΥΣ, Υπουργικές Αποφάσεις, Πράξεις Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος, Τοπικά Σχέδια Πόλεων 

κλπ.,  όπως και οι εκτός ΦΕΚ  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και οι Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ) και άλλων Υπουργείων.

Τα κείμενα της νομοθεσίας είναι σε κωδικοποιημένη μορφή, δηλαδή, όπως είναι και ισχύουν σήμερα 
(ισχύον δίκαιο), με ενσωματωμένες τις τυχόν διαδοχικές τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις, προσθήκες, 

καταργήσεις κλπ., ενώ παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης του προϊσχύσαντος δικαίου. Επίσης, 
γίνεται διασύνδεση αφενός των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά εξουσιοδότηση αυτών 

εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και αφετέρου με την ερμηνευτική ή σχετική νομολογία, 
νομική αρθρογραφία και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ.  

Νομολογία όλων των δικαστηρίων από το έτος 1980 περίπου και νομική αρθρογραφία. 

• Συστηματική (πρώτη) δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ 
αποφάσεων από πρωτογενείς πηγές (αρχεία 
Δικαστηρίων ή αποστελλόμενες από συνδρομητές 
της) όλων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας 
(ΑΠ, ΣτΕ, ΕλΣυν, ΑΕΔ), όπως και Δικαστηρίων 
Ουσίας, πολιτικών, ποινικών και διοικητικών 
(πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων) σε 
πλήρες κείμενο. Σε πρώτη φάση γίνεται επιλογή 
των εχόντων νομικό ενδιαφέρον δικαστικών 
αποφάσεων και ακολουθεί η εισαγωγή τους στη 
ΝΟΜΟΣ μετά από εντατική νομική επεξεργασία 
και διασύνδεσή τους με άλλες συναφείς ή 
συνδεόμενες με οποιονδήποτε τρόπο δικαστικές 
αποφάσεις, αλλά και με τις ερμηνευόμενες ή 
συναφείς διατάξεις νομοθετημάτων. 

• Βιβλιογραφική αναφορά της νομικής 
αρθρογραφίας, μελετών και μονογραφιών 
δημοσιευμένων σε νομικά περιοδικά των 
τελευταίων 35 ετών και επιπλέον νομικής 
αρθρογραφίας, μελετών και μονογραφιών σε 
πλήρες κείμενο, τα οποία αποστέλλονται στη 
ΝΟΜΟΣ από συνδρομητές της. 

• Το σύνολο των Γνωμοδοτήσεων του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) από το έτος 2000.  

• Δίκαιο της Ε.Ε (Κανονισμοί και Οδηγίες) στην 
ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη 
ΝΟΜΟΣ   βάσεως δεδομένων EUR-LEX (CELEX)  
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα κείμενα της 
κοινοτικής Νομοθεσίας της EUR-LEX συσχετίζονται 
με τα σχετικά κείμενα της εθνικής Νομοθεσίας 
(π.χ. Νόμοι, Διατάγματα, ΥΑ, εκδοθέντα σε 
συμμόρφωση της κοινοτικής Νομοθεσίας, και 
άλλες συναφείς ελληνικές ρυθμίσεις). 

• Νομολογία ΔΕΕ (ΔΕΚ), ΠΡΕΕ (ΠΡΕΚ) στην 
ελληνική γλώσσα, από τη Βάση EUR-LEX (CELEX), 
η οποία είναι ενσωματωμένη στη ΝΟΜΟΣ, αλλά και 
Νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων σε σχέση 
με ένα Κανονισμό ή Οδηγία, όπως και Νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. 

• Αυτόματος υπολογισμός τόκων υπερημερίας 
και υπερημερίας επί περιοδικών παροχών, 
δικαιοπρακτικών, συμβατικών, επιδικίας και 
Euribor. 

• Υπολογισμός δικαστικού ενσήμου.
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ΚΟΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Λειτουργία αναζήτησης (smart search) στα πρότυπα σύγχρονων 
μηχανών αναζήτησης, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί 
να εντοπίσει τους νομικούς όρους που επιθυμεί προς έρευνα 
βάσει τούτων, αλλά και των νομικών ή άλλων συνωνύμων 
τους, το οποίο συνιστά καινοτομία στο χώρο. Μέσω της νέας 
αυτής λειτουργίας,  δίδεται η δυνατότητα αναζήτησης νομικών 
πληροφοριών πολύ πιο εύστοχα, με μεγάλη ακρίβεια και σε 
αισθητά λιγότερο χρόνο.  

2. Δυνατότητα έρευνας στα νομικά κείμενα με λέξεις κειμένου 
(keyword search), που καλύπτει και τις πιθανές καταλήξεις 
των εκάστοτε λέξεων/φράσεων, μέσω προσαρμοσμένης 
λειτουργίας στην νομική ορολογία και των συνωνύμων τους με 
δυνατότητα περαιτέρω διαδοχικής εξειδίκευσης-μείωσης των 
πληροφοριών που εμφανίζονται βάσει της αρχικής αναζήτησης, 
με τη χρήση άλλων λέξεων.    

3. Αναζήτηση πληροφοριών στη Νομοθεσία και Νομολογία με τη 
χρήση ιεραρχικού δένδρου - θεματικού ευρετηρίου νομικών 
όρων και υποευρετηρίων,  στα οποία οι πληροφορίες είναι 
κατηγοριοποιημένες ανά τομέα δικαίου,  με δυνατότητα 
περαιτέρω εξειδίκευσης - μείωσης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας, με κριτήρια του χρήστη (π.χ. βάσει νομικών ή μη όρων 
ή/και φράσεων).  

4. Στη νομοθεσία γίνεται διασύνδεση (links) των κειμένων των 
άρθρων με τα άλλα νομοθετήματα τα οποία αναφέρονται στο 
κείμενο του άρθρου. Στη νομολογία λειτουργούν διασυνδέσεις 
(links) με τις κρίσιμες για την απόφαση διατάξεις νόμων αλλά 
και των μνημονευομένων στο κείμενο αυτής   αποφάσεων ή 
των συναφών προς αυτές (π.χ. Β’ βαθμού). 

5. Αναζήτηση πληροφοριών στη νομοθεσία βάσει αριθμού, 
έτους, άρθρου και ΦΕΚ του νομοθετήματος. Στη νομολογία 
γίνεται αναζήτηση βάσει αριθμού, έτους και άρθρου, όπως και 
της έδρας του δικαστηρίου, όπου αυτό απαιτείται.  

6. Η αναζήτηση τόσο στη νομοθεσία όσο και στη νομολογία στους 
γνωστούς Κώδικες γίνεται μέσω εμφάνισης πινάκων Κωδίκων 
προς επιλογή κάποιου άρθρου του. 

7. Αναζήτηση των Πρακτικών Επεξεργασίας των Διαταγμάτων 
(ΠΕΔ) του ΣτΕ από το 2010 και μετά, καταχωρημένα στο 
εισαγωγικό άρθρο του κάθε Διατάγματος. 

8. Σε κάθε στάδιο της έρευνας παρέχεται η δυνατότητα 
πληροφόρησης του χρήστη για τα βήματα της έρευνας που έχει 
ακολουθήσει μέχρι το εμφανιζόμενο αποτέλεσμα (Ιστορικό 
έρευνας). Κατά τις διάφορες αναζητήσεις, είναι δυνατή η 
υπαναχώρηση σε προηγούμενο βήμα έρευνας, προκειμένου 
να συνεχιστεί η έρευνα με διαφορετική επιλογή επί ήδη 
εμφανισθεισών πληροφοριών, σε προηγούμενα βήματα. 

9. Δυνατότητα παράλληλης – ταυτόχρονης εμφάνισης στην ίδια 
οθόνη σχετικών μεταξύ τους  κειμένων  τόσο στη Νομοθεσία 
(π.χ. ισχύον, προϊσχύσαν δίκαιο) όσο και στη Νομολογία (π.χ. 
συναφείς μεταξύ τους αποφάσεις).  

10. Συμμετοχή στο εξαιρετικής αποτελεσματικότητος για νομική 
πληροφόρηση και επίλυση προβλημάτων επί νομικών 
ζητημάτων Νομικό FORUM των χρηστών της ΝΟΜΟΣ, οι οποίοι 
ανταλλάσσουν απόψεις επί των νομικών ζητημάτων που τους 
απασχολούν, προς κοινό όφελος. 

11. Μόνιμη λειτουργία ομάδας  έμπειρων και εξιδεικευμένων στις 
λειτουργίες της ΝΟΜΟΣ δικηγόρων, για άμεση και ποιοτική 
νομική υποστήριξη,  αλλά και επεξήγηση των λειτουργιών 
και επιλογών της, όπως  και παροχή νομικής και τεχνικής 
εκπαίδευσης στη χρήση. 

12. Λειτουργία ΤΑ ΝΕΑ στην πρώτη σελίδα της ΝΟΜΟΣ,  η οποία 
παρέχει δυνατότητα άμεσης συνεχούς ενημέρωσης για τα 
νέα Νομοθετήματα (Α, Β, Δ  ΦΕΚ),  την επίκαιρη σημαντική 
Νομολογία,  τις Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκυκλίους,  
Φορολογικά (ΠΟΛ, ΑΑΔΕ, ΔΕΔ), Ασφαλιστικά (ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ 
κλπ), Εργατικά (ΥΠΕΚΑΑ, ΣΣΕ, ΣΕΠΕ κλπ), ΟΤΑ,  Κτηματολόγιο, 
Μηχανικούς, Μεταναστευτικό & Προσφυγικό, Πολεοδομικά, 
Προσωπικά Δεδομένα, Τράπεζες & δανειολήπτες, επίκαιρη 
νομολογία ΔΕΕ, Κανονισμοί & Οδηγίες ΕΕ, Ρυθμίσεις  για τον 
κορωνοϊό Covid 19, Προστασία Περιβάλλοντος.



ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Αναζήτηση νομοθετήματος βάσει αριθμού, έτους, άρθρου ή φύλλου, αριθμού και έτους ΦΕΚ. 

2. Δυνατότητα εμφάνισης ισχύοντος δικαίου και των διαδοχικών μορφών του προϊσχύσαντος δικαίου με 

δυνατότητα παράλληλης - ταυτόχρονης εμφάνισης των κειμένων στην ίδια οθόνη. 

3. Δυνατότητα πληροφόρησης επί των, βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων άρθρων ενός νομοθετήματος, 

εκδοθέντων Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

4. Επί Διατάγματος ή Υπουργικής Αποφάσεως τα οποία εξεδόθησαν βάσει κάποιας εξουσιοδοτικής διατάξεως 

Νόμου, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης τυχόν νεότερων ή και παλαιότερων Διαταγμάτων ή Υπουργικών 

Αποφάσεων τα οποία εξεδόθησαν βάσει της ίδιας εξουσιοδοτικής διατάξεως Νόμου. Δηλαδή, είναι δυνατή 

η παρακολούθηση της ιστορικής συνέχειας, αλληλουχίας, αλληλοεπηρεασμού και διαφοροποιήσεων των 

συναφών ρυθμίσεων επί διαταγμάτων ή Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες εκπορεύονται από την ίδια 

εξουσιοδοτική διάταξη Νόμου.  

5. Δυνατότητα αναφοράς για κάποιο Νόμο ή Διάταγμα επί των παρεμβάσεών τους σε άλλα νομοθετήματα. 

Στην διαδικασία αυτή ερευνάται αλλά και ελέγχεται η αναφορά ή παρέμβαση (τροποποιήσεις, καταργήσεις, 

προσθήκες κλπ) ενός νομοθετήματος σε παλαιότερα. 

6. Εμφάνιση Εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ) & Εγκυκλίων ΑΑΔΕ και λοιπών Υπουργείων. 

7. Δυνατότητα αναζήτησης και πληροφόρησης επί των Οδηγιών και Κανονισμών της ΕΕ στην ελληνική 

γλώσσα, με παράθεση των τροποποιήσεων, καταργήσεων, προσθηκών τους βάσει νεότερων Οδηγιών και 

Κανονισμών. 

8. Δυνατότητα πληροφόρησης επί των συμμορφώσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Νομοθεσία της ΕΕ 

με παράλληλη δυνατότητα παροχής της σχετικής προς αυτές νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων και 

των ΔΕΕ (ΔΕΚ) & ΠΡΕΕ (ΠΡΕΚ). 

9. Δυνατότητα έρευνας επί  ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥ νομοθετημάτων (ΠΝΠ, παλαιά διατάγματα κλπ).
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1. Αναζήτηση των πληροφοριών νομολογίας, 

γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ βάσει αριθμού, έτους και 

άρθρου, ή και δικαστηρίου, όπου τούτο απαιτείται, 

καθώς και αποφάσεων Διοικητικών - Ανεξάρτητων 

Αρχών και Επιτροπών.

2. Κατά την αρχική εμφάνιση του κειμένου μιας 

αποφάσεως, παρέχονται ταυτόχρονα και οι νεότερες 

ή και παλαιότερες συναφείς ή απόλυτα σχετικές 

δικαστικές αποφάσεις ή και νομική αρθρογραφία, 

οι οποίες αναφέρονται στο κείμενο της αρχικής 

απόφασης π.χ. σε αρχική απόφαση Πρωτοδικείου, 

εμφανίζονται, και οι τυχόν νεότερες σχετικές 

αποφάσεις (εφόσον αυτές έχουν καταχωρηθεί στη 

ΝΟΜΟΣ) ή οι συναφείς προς τα θέματα της αρχικής. 

3. Εμφάνιση μέσω διασυνδέσεων (links) των 

κειμένων των διατάξεων Νόμων ή Κωδίκων τα 

οποία μνημονεύονται στο κείμενο μίας δικαστικής 

αποφάσεως. 

4. Δυνατότητα έρευνας ΜΕ ΛΕΞΗ ανάλογα με τη φύση 

των υποθέσεων - διαφορών (Πολιτικές, Ποινικές, 

Διοικητικές, ΕΕ, π.χ. στο Ποινικό Δίκαιο Παραγραφή). 

5. Δυνατότητα έρευνας ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ και 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ βάσει του ονόματος του συγγραφέα, 

καθώς και ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ, ήτοι άρθρα & 

μελέτες που έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά. 

6. Δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης των δικαστικών 

αποφάσεων τόσο των ελληνικών δικαστηρίων όσο 

και των  ΔΕΕ (ΔΕΚ), ΠΡΕΕ (ΠΡΕΚ) και της νομικής 

αρθρογραφίας σε σχέση με μία Οδηγία ή Κανονισμό 

της ΕΕ. 

7. Δυνατότητα εμφάνισης από κοινού των δικαστικών 

αποφάσεων οι οποίες αφορούν διατάξεις νόμου 

ή θέματος ή μιας λέξης και της σχετικής νομικής 

αρθρογραφίας. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
(επικοινωνία, τεχνική & νομική υποστήριξη, συνδρομές κλπ.)

Ώρες λειτουργίας της ΝΟΜΟΣ : 
Η ΝΟΜΟΣ λειτουργεί καθημερινά όλο το 24ώρο (365 ημέρες το χρόνο). 
Η λειτουργία του κεντρικού συστήματος της ΝΟΜΟΣ (κεντρικοί Η/Υ και τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισμός) επιβλέπεται από τεχνικό προσωπικό όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 23:00. 

 Τρόπος σύνδεσης με τη ΝΟΜΟΣ : 
Η σύνδεση γίνεται με Internet μέσω οιουδήποτε Internet παροχέα στην διεύθυνση: https://lawdb.
intrasoftnet.com και για το portal https://lawdb.intrasoftnet.com/portal/home 

Τηλεφωνική νομική υποστήριξη χρηστών 
Η τηλεφωνική νομική υποστήριξη των συνδρομητών στις διαδικασίες έρευνας από τους νομικούς 
της ΝΟΜΟΣ, παρέχεται τις εργάσιμες ημέρες από  09.00 έως 19.00 (2106994830 - 832  
nomos@netcompany-intrasoft.com) 

Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη χρηστών 
Η τεχνική υποστήριξη των συνδρομητών παρέχεται τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 18:00 μμ.  
(2106672312, 2106672320, nomos@netcompany-intrasoft.com) 

Εκπαίδευση χρηστών 
Η εκπαίδευση των χρηστών στις λειτουργίες της Βάσης παρέχεται από τους δικηγόρους της 
ΝΟΜΟΣ, στα γραφεία της ΝΟΜΟΣ (Δορυλαίου 10-12 Πλ. Μαβίλη), μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία (210 6672301). Επιπροσθέτως, δίδεται η δυνατότητα παροχής τηλεκπαίδευσης σε 
ομάδες χρηστών. 

Τεχνικός εξοπλισμός 
Δυνατότητα εισόδου στη ΝΟΜΟΣ από οποιοδήποτε Η/Υ που μπορεί να συνδεθεί στο Internet 
μέσω Explorer, Edge, Mozilla, Firefox, ή Google Chrome. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για είσοδο 
στη ΝΟΜΟΣ μέσω εφαρμογής για Android και iOS. 

Εγγραφές - Συνδρομές  
Εγγραφή στη ΝΟΜΟΣ και παροχή πληροφοριών σε παλαιούς και νέους συνδρομητές σε ότι 
αφορά στις συμβάσεις τους ή τα οικονομικά πακέτα συνδρομής  2106672301, 2106672302, 
2106672331, 210 6994830 – 832,  nomos@netcompany-intrasoft.com

https://lawdb.intrasoftnet.com
https://lawdb.intrasoftnet.com
https://lawdb.intrasoftnet.com/portal/home
mailto:nomos%40netcompany-intrasoft.com?subject=
mailto:nomos%40netcompany-intrasoft.com?subject=
mailto:nomos%40netcompany-intrasoft.com?subject=
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