
Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ εδώ. 

Ηλεκτρονικός Κατάλογος – Αναζήτηση υλικού (OPAC) 

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών της Νομικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθώς και τη νομική 

κοινότητα, παρέχοντας στους χρήστες της εύκολη, ολοκληρωμένη πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες 

σε όλες τις μορφές. Επίσης, υποστηρίζει και προωθεί τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ και αναδεικνύει τον πολιτιστικό και 

ανθρωπιστικό ρόλο του ΕΚΠΑ, οργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις και δράσεις. 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από υπηρεσίες 

όπως εξειδικεύονται πιο κάτω και στον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης ώς εξωτερικοί χρήστες. 

Γενικές Πληροφορίες για Κανονισμό Βιβλιοθήκης εδώ. 

Ειδικότερα για θέματα πρόσβασης δανεισμού και χρήσης υπηρεσιών Βιβλιοθήκης για 

εξωτερικούς χρήστες αναφέρει: 

«ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

-Δικαίωμα επιτόπιας χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έχουν τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας του ΕΚΠΑ και των υπολοίπων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων καθώς και το κοινό 

εν γένει, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

-Δικαιώματα δανεισμού ανά κατηγορία χρηστών 

• Προπτυχιακοί φοιτητές (+ Erasmus) ΕΚΠΑ: Δανεισμός 5 βιβλίων για 5 ημέρες  με μία ανανέωση 5 

ημερών 

• Μεταπτυχιακοί  φοιτητές , Υποψήφιοι διδάκτορες,  Μεταδιδάκτορες  ΕΚΠΑ: Δανεισμός 5 βιβλίων  για 

10 ημέρες με μία ανανέωση για 10 ημέρες 

• Μέλη ΔΕΠ ΕΚΠΑ: Δανεισμός 7 βιβλίων για 30 ημέρες  με δύο  ανανεώσεις για 15 ημέρες η καθεμία 

• Προσωπικό ΕΚΠΑ: Δανεισμός 5 βιβλίων για 10 ημέρες με μία ανανέωση για 10 ημέρες 

• Εξωτερικοί χρήστες: Δανεισμός 3 βιβλίων για λίγες ώρες εντός της ίδιας ημέρας» 

-Φωτοτυπίες 

Δίδεται δυνατότητα αναπαραγωγής περιορισμένου αριθμού φωτοαντιγράφων εντός των 

εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης με τη χρήση ειδικής κάρτας. Κάθε χρήστης δύναται να 

προμηθευτεί μόνο μία κάρτα ημερησίως από το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του 

http://law.lib.uoa.gr/
https://opac.seab.gr/search~S6*gre
http://law.lib.uoa.gr/genikes-plirofories/kanonismos-bibliothikis.html


1ου ορόφου της Βιβλιοθήκης. Το κόστος προμήθειας της κάρτας καθορίζεται από το Εφορευτικό 

Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Συλλογές 

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν ηπειρωτικό και αγγλοσαξονικό δίκαιο σε έντυπη και 

ψηφιακή μορφή στην ελληνική, γερμανική, γαλλική, αγγλική και ιταλική, καλύπτοντας τις ακόλουθες 

θεματικές κατηγορίες: 

• Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο 
• Δημόσιο Δίκαιο 
• Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
• Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο 
• Εμπορικό Δίκαιο 
• Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο 
• Ιστορία και Θεωρία του Δικαίου 
• Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία 
• Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία 

 

Open Access Resources 

Ηλεκτρονικά Βιβλία ανοικτής πρόσβασης βλέπε εδώ. 

Ψηφιακά Αποθετήρια εδώ. 

Συλλογές νομοθεσιών/νομολογιών/άρθρων εδώ. 

Online Περιοδικά της συλλογής και ανοιχτή πρόσβαση εδώ. 

 

 

Ιδρυματικό Αποθετήριο / Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πέργαμος" 

 

Library of the School of Law  

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής / Library of the School of Law 

• Διεύθυνση:Σόλωνος 104 (είσοδος) & Μαυρομιχάλη 17-19 (έξοδος), Αθήνα, Τ.Κ. 106 80 (Κτήριο 

Παλαιού Χημείου ΕΚΠΑ) / 104, Solonos St. (entrance) & 17-19 Mavromichali St. (exit) (Old 

Chemistry Laboratory) 

• Τηλέφωνο:(+30) 210 3688065, 210 3688067, 210 3688068 

• Ωράριο:H Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό από Δευτέρα έως Πέμπτη 8.30–19.00 και Παρασκευή 

8.30–17.00. Το ωράριο τροποποιείται κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του 

καλοκαιριού / Opening hours: Monday to Thursday 08:30-19.00, Friday 08:30-17:00: 

• Email:nomiki(at)lib.uoa.gr 

http://law.lib.uoa.gr/ypiresies/ilektronikes-piges-nomikis-pliroforisis-anoiktis-prosbasis/ilektronika-biblia.html
http://law.lib.uoa.gr/ypiresies/ilektronikes-piges-nomikis-pliroforisis-anoiktis-prosbasis/psifiaka-apothetiria.html
http://law.lib.uoa.gr/ypiresies/ilektronikes-piges-nomikis-pliroforisis-anoiktis-prosbasis/sylloges-nomothesionnomologionarthron.html
https://drive.google.com/file/d/10BwAOSIVDKg9uFb5ybt6zaGRZwHjImj0/view
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/index.html
http://www-en.lib.uoa.gr/libraries/law.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,pqokmkBnkd0wqc0it');

