
Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου (ΕΥΡΚΔΔ) 

Η «Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου 

Δικαίου είναι μια νομική βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε το 1995 με στόχο να 

συγκεντρώσει τις σημαντικές εκδόσεις του Δημοσίου Δικαίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στον πολυγλωσσικό χαρακτήρα του υλικού της. Οι θεματικές ενότητες τις οποίες 

καλύπτει αφορούν το Δημόσιο, το Διεθνές, το Συγκριτικό, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα  

Σήμερα η συλλογή της Bιβλιοθήκης ξεπερνάει σημαντικά τους 12.000 τίτλους. 

Αποτελείται από μονογραφίες και περιοδικά σε ικανό αριθμό διαφορετικών γλωσσών. 

Πέραν της παρουσίας των βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών, (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, 

Ισπανικά, Γερμανικά και Ελληνικά) σημαντική προσπάθεια έχει καταβληθεί για την 

προμήθεια βιβλιογραφίας από τις χώρες τις Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ τη 

συλλογή εμπλουτίζουν βιβλία από χώρες όπου το ΕυρΚΔΔ δραστηριοποιείται έντονα 

(Ιράν, Ινδία, Λατινική Αμερική).  

Επίσης η βιβλιοθήκη φιλοξενεί και τις εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου 

Δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου (Εuropean Review of Public Law) η 

τριμηνιαία τετράγλωσση περιοδική έκδοση του ΕυρΚΔΔ, η οποία εγκαινιάστηκε το 1989, 

περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με το Δημόσιο Δίκαιο, ειδικές εθνικές ρουμπρίκες, σχετική 

βιβλιογραφία και παρουσιάσεις βιβλίων. Επίσης, τις ειδικές εκδοτικές σειρές του 

ΕυρΚΔΔ, όπου φιλοξενούνται άρθρα και μονογραφίες συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, 

(European Public Law Series, Central and Eastern European Legal Studies, European Papers), 

καθώς και μονογραφίες ανεξαρτήτως σειράς, που προάγουν το Δημόσιο Δίκαιο.   

Το υλικό της προέρχεται από αγορές, δωρεές ιδιωτών και ιδρυμάτων, όπως και από 

ανταλλαγές εκδόσεων μεταξύ της Βιβλιοθήκης του ΕυρΚΔΔ και πανεπιστημίων διεθνώς. 

Το σύστημα ανταλλαγών αυτό έχει ήδη οδηγήσει στην τακτική ανταλλαγή πέραν των 30 

διαφορετικών επιστημονικών τίτλων περιοδικής έκδοσης.  

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Ηein-on-line, στην 

οποία η Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου είναι συνδρομητής, τη μοναδική 

ηλεκτρονική βάση νομικού περιεχομένου, με υλικό τεσσάρων αιώνων. Όλα τα αρχεία της 

παρέχονται σε μορφή PDF. Η πρόσβαση για τους ερευνητές του Κέντρου καθώς και για 

τους επισκέπτες της βιβλιοθήκης παρέχεται δωρεάν.  

Η βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου είναι ανοιχτής πρόσβασης. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να την επισκεφτούν καθημερινά 09.00-17.00. Δεν είναι 

δανειστική, επιτρέπει όμως τη χρήση υλικού για μελέτη και περιορισμένη παραγωγή 

φωτοτυπιών, ανάλογα με την αξία του τεκμηρίου. Φιλοδοξία της η συγκρότηση μιας 

συλλογής που θα καλύπτει ποικίλες θεματικές ενότητες νομικού ενδιαφέροντος και θα 

ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε χρήστη, σε παγκόσμιο επίπεδο.  
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