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Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24 

Τηλ 210-6996688 και 210-6980777 

FAX: 210-6998848 

e-mail:enosidioikitikondikaston@yahoo.gr 

enosidioikitikondikaston@gmail.com 

 

 

 

       Αθήνα, 22.04.2021 

              Αρ. Πρωτ. 66 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στη βάση 

νομικών δεδομένων των Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ, sakkoulas-online» 

 ------------------------------------------------------------------- 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη νέα συνεργασία της 

Ένωσης Διοικητικών με τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ. Η ΕΔΔ θα παρέχει δωρεάν 

εγγραφή και πρόσβαση πέντε (5) ωρών ετησίως στη βάση νομικών δεδομένων 

sakkoulas-online για όλα τα μέλη της. Επιπρόσθετα, εξασφάλισε για τα μέλη της 

ιδιαίτερα προνομιακή τιμή ετήσιας συνδρομής 100 ωρών στη sakkoulas-online, στο 

πλήρες περιεχόμενο της βάσης, με τελικό κόστος διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από 967,20 ευρώ που είναι η αξία της. 

Η sakkoulas-online αποτελεί την πιο σύγχρονη βάση νομικών δεδομένων με 

το εγκυρότερο περιεχόμενο. Στη βάση βρίσκονται καταχωρημένα εκατοντάδες 

βιβλία (περίπου 1.000 σήμερα), τα οποία μπορούν οι συνδρομητές να διαβάσουν 
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όπως στην έντυπη μορφή τους, με πλήρεις βιβλιογραφικές πληροφορίες (αριθμοί 

σελίδων, αριθμοί περιθωρίου κ.λπ.), προκειμένου να είναι ευχερής η παραπομπή 

από τους χρήστες στις πηγές. Η ενημέρωση του ιστοτόπου γίνεται καθημερινά τόσο 

με τις νέες κυκλοφορίες όσο και με παλαιότερους τίτλους. Περιέχονται, ακόμη, 19 

νομικά περιοδικά, από το έτος 1989: Ελληνική Δικαιοσύνη, Αρμενόπουλος, 

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Επιθεώρηση 

Εμπορικού Δικαίου, Lex&Forum, Διαιτησία, Επιθεώρηση Ακινήτων, Πράξη & 

Λόγος του Ποινικού Δικαίου, Διοικητική Δίκη, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιώματα του Ανθρώπου, Annuaire 

International Des Droits De L’Homme, Ενέργεια και Δίκαιο, Νομοκανονικά, Revue 

Hellénique de Droit International, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης. Η sakkoulas-online περιέχει έτσι τα πλήρη 

κείμενα περί των 10.000 νομικών μελετών που έχουν δημοσιευθεί στον νομικό τύπο 

και σε συλλογικούς τόμους. Περιλαμβάνονται ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες 

δημοσιευμένες αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, σχολιασμένες και 

μη, ενώ ο ιστότοπος ενημερώνεται διαρκώς με αδημοσίευτες αποφάσεις των 

δικαστηρίων όλων των βαθμίδων καθώς και με ελληνικά και ευρωπαϊκά νομοθετικά 

κείμενα. Τα περιεχόμενα της βάσης είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Για 

παράδειγμα, μία αναφορά σε απόφαση που παραπέμπεται σε ένα κείμενο (σε άλλη 

δικαστική απόφαση, σε μία μελέτη κ.ο.κ.) αποτελεί υπερ-σύνδεσμο προς την 

απόφαση αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για παραπομπές σε βιβλία, μελέτες και 

νομοθετικά κείμενα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συνδρομητές έχουν άμεση πρόσβαση 

σε όσα κείμενα τους ενδιαφέρουν με ένα κλικ. Η αναζήτηση των πληροφοριών 

μπορεί να εκτελείται ταυτόχρονα στη βιβλιογραφία, νομολογία, νομοθεσία αλλά και 

τα αποτελέσματα να ταξινομούνται βάσει της κατηγοριοποίησής των. 

Οι αιτήσεις εγγραφής στη sakkoulas-online γίνονται μόνο μέσω της 

Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Παρακαλούνται όσοι εκ των συναδέλφων 

επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων: α) να συμπληρώσουν 

τη συνημμένη αίτηση επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία και β) να αποστείλουν την 

συμπληρωμένη αίτηση στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών 

(enosidioikitikondikaston@gmail.com) προκειμένου να προωθηθεί στις Εκδόσεις 

Σάκκουλα.  
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Επισημαίνουμε ότι όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να εγγραφτούν απευθείας 

στη συνδρομή των 100 ωρών, θα καταθέσουν το  ποσό συνδρομής στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας που αναγράφονται στην αίτηση. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ  

ΕΦΕΤΗΣ Δ.Δ.  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ Δ.Δ.  

 

 

 

 


