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   Αγαπητέ Συνάδελφε, 
 
   Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός σας  είναι συμβεβλημένος, προκειμένου να 
έχουν πρόσβαση τα μέλη του στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ο ΣΟΛΩΝ» και 
σας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ μια κατά κοινή ομολογία εξαιρετικά χρήσιμη υπηρεσία, που οι 
συνάδελφοι των Αθηνών επιβαρύνονται με 150 € ετησίως.  
  Ο Σόλων αποτελεί μια καινοτόμα Νομική Πλατφόρμα με πάνω από 12.500 
χρήστες από 58 Δικηγορικούς Συλλόγους η οποία περιλαμβάνει τα εξής : 
 

1) Πρόσβαση σε όλη την Νομοθεσία  
Με την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου project γύρω από το χώρο του δικαίου 
στη χώρα μας, της τάξεως των 13 Terra Byte, απέκτησε ο νομικός μας 
κόσμος, πρόσβαση σε όλη τη ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ με 478.387 ΦΕΚ & 89.808 
ΝΟΜΟΥΣ με δυνατότητα εύρεσης Φ.Ε.Κ, Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, 
Προεδρικά Διατάγματα, ΠΟΛ κλπ.. ακόμα και εάν δεν γνωρίζει ο χρήστης τον 
αριθμό τους, με δυνατότητα αναζήτησης με περιγραφικό τρόπο με λήμματα 
αναζήτησης δηλαδή με τον τρόπο της Google. 

 
2) Πρόσβαση σε Νομολογία  

Με πρόσβαση σε μοναδική ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, με παράθεση και 
των CONTRA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ -  ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Από 01-01-2021 ο Σόλων επεκτείνετε πλέον σταδιακά σε όλο το 
εύρος του δικαίου και σύντομα θα παρέχει πλήρη κάλυψη. 
  

3) Βάση δεδομένων Αρθρογραφίας 
Με μια τεράστια συλλογή νομικών άρθρων που βοηθούν τους συναδέλφους 
στην απαγκίστρωση τους από τις αναρίθμητες συμπληγάδες της 
δικαστηριακής πρακτικής. 
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4) Εβδομαδιαία ενημέρωση μέσα από την αποστολή των Νομικών 
Ενημερώσεων μας-  Newsletters μας- με Σημαντική Επίκαιρη Σχολιασμένη 
Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου (ποινικού, εμπορικού, 
εργατικού, εμπράγματου, ενοχικού φορολογικού και ασφαλιστικού 
δικαίου). 

 
Επίσης οι εβδομαδιαίες ενημερώσεις μας εκτός από την ως Νομολογία 
περιλαμβάνουν και τα σημαντικότερα Νομοθετήματα εβδομαδιαίως, 
καθώς και σημαντικές Νομικές Ειδήσεις, απαραίτητες σε κάθε νομικό για να 
είστε πάντα ενημερωμένοι. 
Οι ενημερώσεις μας αυτές θα αποστέλλονται στο email σας μετά από την 
συναίνεση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου σας, με δυνατότητα της 
άμεσης διαγραφής- Unsubscribe  εκ μέρους των μελών του, για όσους  δεν 
επιθυμούν να λαμβάνουν τις ενημερώσεις μας αυτές. 
  

    Απαραίτητη διευκρίνιση :  
    Κάθε μέλος θα πρέπει να παραλάβει τον κωδικό του από το Σύλλογο. 
 
                                         
 
 
                                       ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                         
                  Για την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών 
                                          «Ο ΣΟΛΩΝ» 
 
Είναι απαραίτητο για την σωστή χρήση της Πλατφόρμας της Τ.Ν.Π. «Ο 
ΣΟΛΩΝ» να παρακολουθήσετε πρώτα την επίδειξη λειτουργίας που 
έχουμε ανεβάσει στην αρχική σελίδα με  τίτλο  το Video. 
Προσοχή : Μην χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα εάν δεν 
παρακολουθήσετε πρώτα το Video με την νέα επίδειξη λειτουργίας. 
 
Για την παρακολούθηση της επίδειξης λειτουργίας πατήστε στο 
παρακάτω εικονίδιο  
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Για την είσοδο σας στην πλατφόρμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  
                                            
                                    

                                    solonnomologia.gr  
 
και συμπληρώστε τον κωδικό σας που θα πάρετε από το Δικηγορικό Σύλλογο σας. 

 
    
  Εν συνεχεία μόλις το σύστημα σας αναγνωρίσει, σας δίνει πρόσβαση. 
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Για τις αναζητήσεις για Νομολογία και Αρθρογραφία πληκτρολογήστε τα λήμματα 
αναζήτησης στο αντίστοιχο πλαίσιο ενώ για τις αναζητήσεις σε Νομοθεσία 
πατήστε στη φράση με γαλάζιους χαρακτήρες  
 

Για έρευνα στη Νομοθεσία πατήστε εδώ 
 
 Μπορείτε να πληκτρολογείτε τα λήμματα αναζήτησης, είτε με κεφαλαία Ελληνικά, 
είτε με μικρά, είτε τονισμένα είτε άτονα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ποτέ 
κανένα σύμβολο όπως π.χ.(αστεράκι, κόμμα, παύλα, τελεία κ.λπ.). 
 
     Για τις μοναδικές δυνατότητες των αναζητήσεων σας που σας δίνει δυνατότητα 
μέχρι και υποβολής νομικού ερωτήματος δείτε το Video-επίδειξη που ετοιμάσαμε 

για εσάς: Πατώντας εδώ 
 
   Εάν θέλουμε τώρα να κάνουμε αναζήτηση άρθρων γράφουμε το λήμμα αναζήτησης και 
επιλέγουμε δεξιότερα - από το πεδίο με την ένδειξη Αρχή έκδοσης -  την τελευταία 
επιλογή «ΑΡΘΡΑ-ΑΠΟΨΕΙΣ». Για παράδειγμα εάν θέλουμε να δούμε άρθρα, για την 
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ευθύνη δημοσίου, έχοντας επιλέξει το πεδίο  Άρθρα - Απόψεις μας φέρνει 61 σχετικά  
άρθρα. 
     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα βρείτε ποτέ στις αναζητήσεις αρθρογραφίας μας στα 
αποτελέσματα μόνο τον Τίτλο του Κειμένου με την ένδειξη Άνευ Κειμένου.   
Πάντοτε θα βρίσκεται  πληθώρα άρθρων. 
 
     Για την πρόσβαση σας στην Νομοθεσία πατήστε στην φράση που βρίσκεται κάτω 
από το παραθυράκι με τίτλο Για έρευνα στη Νομοθεσία πατήστε εδώ 
 
 

                                    ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 
 

 
 
     Στο νέο παράθυρο μπορείτε να πραγματοποιείτε τις αναζητήσεις σας σε (ΦΕΚ, Υ.Α, 
Π.Δ, ΠΟΛ, ΝΟΜΟΥΣ)  
      Για τις αναζητήσεις σας αυτές πληκτρολογήστε όταν δεν γνωρίζεται τον αριθμό του 
ΦΕΚ ή του ΝΌΜΟΥ το λήμμα αναζήτησής σας π.χ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ και μόλις σας φέρει 
το σύστημα 216 αποτελέσματα ταξινομήστε τα με χρονολογική σειρά, πατώντας 
επάνω δεξιά στην φράση ταξινόμηση, με βάση την ημερομηνία και αμέσως έχετε ως 
πρώτο αποτέλεσμα τον Νόμο 4621/2019. 
   Για αναζήτηση Νόμου όταν γνωρίζετε τον αριθμό του, πληκτρολογήστε για 
παράδειγμα Ν.4620/2019 και έχετε πρώτο αποτέλεσμα τον Νόμο 4620/2019. 
     Για αναζήτηση μιας ΠΟΛ γράφουμε για παράδειγμα ΠΟΛ, αφήνουμε ένα κενό και τον 
αριθμό της (π.χ ΠΟΛ 1248/2019) και έχουμε ως πρώτο αποτέλεσμα την ΠΟΛ 1248/2019. 
Τέλος εάν  για παράδειγμα θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση ενός παλιού νόμου, αρκεί και 
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μόνο να γράψουμε τον αριθμό του και το έτος  π.χ. 1608/1950 και έχουμε πρώτο 
αποτέλεσμα τον Νόμο 1608/1950 με τίτλο : 
ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 
      ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ –  

                                                  NEWSLETTERS 

Για να διαβάζετε τα κλειδωμένα Άρθρα - Νομολογία  που θα λαμβάνετε στο email 
σας, θα πρέπει να πατήσετε ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ  την ιστοσελίδας μας  

                            www.esd.gr  

Εν συνεχεία να πατήστε επάνω δεξιά στο (ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ESD.GR) 

 

και εν συνεχεία να πληκτρολογήστε τον παρακάτω κωδικό σας (Username – 
Password), που ισχύει για όλα τα μέλη, επιλέγοντας το κουτάκι που βρίσκεται 
κάτω από τα πεδία των κωδικών, με την ένδειξη (Να με θυμάσαι) για να μην 
απαιτεί το σύστημα κάθε φορά να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας. 

USERNAME: LAMIA1 

PASSWORD: 27685 

   Τέλος για να παρακολουθείτε τις ενημερώσεις Νομολογίας, Αρθρογραφίας και 
Νομικών Νέων μπορείτε να πατήσετε στο παρακάτω πλήκτρο με την ένδειξη 
(Δείτε εδώ όλες τις εβδομαδιαίες ενημερώσεις – Newsletter). 
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     Σας ευχόμαστε καλές αναζητήσεις και σας συστήνουμε και πάλι να 
παρακολουθείτε για εξοικείωση σας κατά περιόδους, την επίδειξη με το βίντεο που 
ενεργοποιείται πατώντας το παρακάτω εικονίδιο που υπάρχει στην μέση της 
ιστοσελίδας μας. 

                   
 

Σας ευχαριστώ 
Μιχάλης Ονουφριάδης 

 


