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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει τις δυνατότητες αναζήτησης περιεχομένου στην
πλατφόρμα Qualex με τα εργαλεία και τις λειτουργίες που τίθενται στη διάθεση του
χρήστη και παρέχει αναλυτικές οδηγίες και χρηστικές υποδείξεις για την κατανόηση των
λειτουργιών της και την αποτελεσματικότερη αναζήτηση πληροφοριών με την εφαρμογή
εναλλακτικών μεθόδων αναζήτησης, τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων και φίλτρων
εξειδίκευσης και την αξιοποίηση των έξυπνων λειτουργιών για την διαρκή, πλήρη και
αποτελεσματική ενημέρωση του χρήστη.

Α. ΑΠΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Από τη μπάρα αναζήτησης στην αρχική σελίδα
Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε όρους (λέξεις / φράσεις / αριθμούς) και να λάβετε
αντίστοιχα αποτελέσματα από όλες τις κατηγορίες περιεχομένου
π.χ. καταδολίευση δανειστών

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία μιας νομοθετικής διάταξης και η
μηχανή θα την αναγνωρίσει και θα την φέρει στα αποτελέσματα (π.χ. ΑΚ 939) μαζί με
άλλα έγγραφα που την αναφέρουν:

Μετά από κάθε αναζήτηση μεταβαίνουμε στη αντίστοιχη σελίδα αποτελεσμάτων όπου
μπορούν να εφαρμοστούν πρόσθετα φίλτρα για περιορισμό των αποτελεσμάτων.

Β. ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση μέσω του συνδέσμου κάτω από τη μπάρα της απλής αναζήτησης ή μέσω του
tab ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
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Διαφορές από την απλή αναζήτηση: Εδώ η αναζήτηση μπορεί να γίνει με κριτήρια ή
συνδυασμό κριτηρίων που παρέχει το σύστημα.
Επιλογές αναζήτησης
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για αναζήτηση σε όλες τις κατηγορίες περιεχομένου
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ σε συγκεκριμένη κατηγορία περιεχομένου (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ,
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ καθώς και σε
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ)

Γενικοί κανόνες και μέθοδοι αναζήτησης
Αναζήτηση με λέξη/φράση
Πληκτρολογήστε μια ή περισσότερες λέξεις ή ολόκληρη φράση στη μπάρα αναζήτησης
Μπορείτε να επιλέξετε να γίνει αναζήτηση μόνο στον τίτλο των εγγράφων για πιο
στοχευμένα αποτελέσματα
Ο τονισμός ή μη της λέξης, η σειρά των λέξεων, η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων,
η κατάληξη δεν επηρεάζουν την αναζήτηση
Εάν πληκτρολογήσετε περισσότερες από μια λέξεις θα σας ζητηθεί να προσδιορίσετε τη
σχέση μεταξύ τους ώστε να λάβετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
•
•
•

Αυτούσια φράση
Γειτονικές λέξεις
Λέξεις οπουδήποτε στο κείμενο

Επίσης μπορείτε να προσθέσετε νέα λέξη ή φράση για να εξειδικεύσετε τα αποτέλεσμα
ως εξής:
•

•

•

Περιορισμός αποτελεσμάτων: θα επιστρέψει μόνο έγγραφα που περιέχουν και τις
δύο λέξεις/φράσεις
π.χ. δικαστικό ένσημο ΚΑΙ αναγνωριστική αγωγή
Προσθήκη αποτελεσμάτων: θα επιστρέψει έγγραφα που περιέχουν είτε τη μια είτε
την άλλη λέξη/φράση της επιλογής σας και είναι χρήσιμο για ταυτόχρονη
αναζήτηση με όρους συνώνυμους ή ανάλογους προς το αρχικό νομικό όρο
π.χ. ταμειακή βεβαίωση Ή βεβαίωση οφειλής
Εξαίρεση αποτελεσμάτων: Θα επιστρέψει έγγραφα που περιέχουν την πρώτη
λέξη/φράση αλλά όχι τη δεύτερη
π.χ. δικαστικά έξοδα (αλλά ΟΧΙ) τέλος απογράφου
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Στα αποτελέσματα αναζήτησης και στα κείμενα των εγγράφων οι όροι αναζήτησης
φωτίζονται για διευκόλυνση και ευχερή εντοπισμό από το χρήστη
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Αναζήτηση με όρο ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Ο Θησαυρός είναι ένα δομημένο εργαλείο ελεγχόμενου λεξιλογίου που αποτελείται από
64 Θεματικές Ενότητες (τομείς δικαίου) οι οποίες περιέχουν ειδικότερους νομικούς
όρους ιεραρχημένους σε επίπεδα και δομημένους με λογικές νοηματικές σχέσεις
οριζόντιες (συνώνυμοι ή ανάλογοι όροι) και κάθετες (ειδικότεροι και ευρύτεροι όροι μια
νομικής έννοιας). Ο ρόλος του είναι διπλός: αφ’ ενός χρησιμοποιείται για την
ευρετηρίαση των δεδομένων και αφ’ ετέρου για την αναζήτηση αυτών.
Η έρευνα στο Θησαυρό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
α. από το πεδίο Αναζητήστε με βάση όρο του θησαυρού που βρίσκεται σε κάθε
σελίδα της σύνθετης αναζήτησης (βλ. αναλυτικά αμέσως κατωτέρω)
β. με μετάβαση στη σελίδα Θησαυρός Νομικών Όρων όπου μπορεί να γίνει σύνθετη
αναζήτηση (η σελίδα αυτή είναι υπό κατασκευή και δεν λειτουργεί προς το παρόν)
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Στο υπό στοιχ. α πεδίο έχει ενσωματωθεί ο Θησαυρός ο οποίος έχει την ακόλουθη
δομή:
•
•
•
•
•

•

περιέχει κεντρικές Θεματικές Ενότητες
κάθε ενότητα μπορεί να αναπτυχθεί και να εμφανιστούν οι ειδικότεροι όροι που
περιέχει
σε πολλούς ειδικότερους όρους υπάρχουν περαιτέρω υποδιαιρέσεις (σε επίπεδα)
δίπλα σε κάθε όρο υπάρχει ένα κουτί για επιλογή και αναζήτηση
με την επιλογή ενός όρου επιλέγονται αυτόματα και οι υποδιαιρέσεις του ώστε τα
αποτελέσματα αναζήτησης να συμπεριλάβουν και πληροφορίες που αφορούν και
στους ειδικότερους όρους
με την επιλογή όρου τελευταίου επιπέδου τα αποτελέσματα αφορούν μόνο σε
αυτόν

Ο χρήστης έχει τις ακόλουθες επιλογές:
•

να εμφανίσει όλο το εργαλείο με τη δομή του και μετά από επισκόπηση και
άνοιγμα των υποδιαιρέσεων να επιλέξει τον όρο αναζήτησης

•

να αναζητήσει απ’ ευθείας κάποιο όρο πληκτρολογώντας τον στο εσωτερικό
πεδίο· στην περίπτωση αυτή θα εμφανιστούν όλοι οι όροι που αντιστοιχούν στην
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•

αναζήτηση καθώς και οι ενότητες όπου ανήκουν· στη συνέχεια μπορεί να γίνει η
επιλογή του όρου ο οποίος συμπληρώνεται αυτόματα στο πεδίο
στη συνέχεια κάνει κλείσιμο και αναζήτηση

Οι ανωτέρω δυνατότητες αναζήτησης παρέχονται και στην αναζήτηση σε κάθε επί
μέρους κατηγορία περιεχομένου, όπου μπορούν επίσης να εφαρμοστούν μόνες ή
συνδυαστικά (βλ. αναλυτικά κατωτέρω)

Λειτουργίες έξυπνης αναζήτησης
Πρόκειται για λειτουργίες της Qualex που συμπληρώνουν αυτόματα την αναζήτηση του
χρήστη για συγκεκριμένο θέμα ή συγκεκριμένο έγγραφο και τον διευκολύνουν να
εντοπίσει νέες πληροφορίες χωρίς να επαναλάβει εξ αρχής την αναζήτηση.
Οι λειτουργίες αυτές συναρτώνται με την υπηρεσία λήψης ειδοποιήσεων που
περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένα πακέτα συνδρομής και συνίσταται σε εξατομικευμένη
ειδοποίηση του κάθε χρήστη με ηλεκτρονικό μήνυμα για αναζητήσεις και έγγραφα που
τον ενδιαφέρουν.
1. Συνέχιση αναζήτησης εκτός σύνδεσης και λήψη ειδοποιήσεων για νέες πληροφορίες
σε σχέση με αναζήτηση που έγινε με λέξη/φράση και ή και με περισσότερα κριτήρια
που περιλαμβάνουν και λέξη/φράση
Ο χρήστης μπορεί να κάνει αυτή την επιλογή πατώντας το σχετικό εικονίδιο στα
αποτελέσματα αναζήτησης
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2. Ειδοποιήσεις για νέες πληροφορίες σε σχέση με αναζήτηση που έγινε βάσει όρου
του Θησαυρού ή Θεματικής Ενότητας. Με την προσθήκη ειδοποίησης στον
επιλεγμένο όρο ή τη θεματική ενότητα ο χρήστης θα λαμβάνει ειδοποιήσεις κάθε
φορά που προστίθενται νέες πληροφορίες συσχετισμένες με αυτά

3. Νέα αναζήτηση με βάση το ιστορικό αναζήτησης
Σε παλαιότερη αναζήτηση που έχει καταγράψει το ιστορικό εμφανίζονται οι τυχόν νέες
πληροφορίες που έχουν προστεθεί και ο χρήστης μέσω συνδέσμου μπορεί να τις δει.
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4. Ειδοποιήσεις σχετικά με την εξέλιξη συγκεκριμένου εγγράφου
Για κάθε ουσιαστική μεταβολή σε έγγραφο της βάσης μπορεί ο χρήστης να λαμβάνει
ειδοποιήσεις εφόσον το δηλώσει πατώντας στο εικονίδιο:

Ενδεικτικά παραδείγματα:
•
•
•
•
•
•

Τροποποίηση νομοθετικής διάταξης
Έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση νομοθεσίας
Έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου
Κρίση για τη συνταγματικότητα νομοθετικής διάταξης
Μεταρρύθμιση ή αναίρεση δικαστικής απόφασης
Δημοσίευση απόφασης της Ολομέλειας Ανωτάτου Δικαστηρίου μετά παραπομπή
από απόφαση Τμήματος
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Β.1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Εδώ μπορεί να γίνει αναζήτηση σε όλες τις κατηγορίες περιεχομένου της Qualex.
Δυνατότητες αναζήτησης:
Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης με ένα ή περισσότερα κριτήρια
Αναζήτηση με λέξη/φράση
Αναζήτηση με όρο ΘΗΣΑΥΡΟΥ
(με τη διαδικασία και τους κανόνες που περιγράφονται ανωτέρω)
Πρόσθετα κριτήρια αναζήτησης
Επιλογή ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Επιτρέπει τον περιορισμό της αναζήτησης και των
αποτελεσμάτων σε πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα (μια
ή περισσότερες)
Επιλογή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Επιτρέπει τον περιορισμό της αναζήτησης και
των αποτελεσμάτων σε πληροφορίες από συγκεκριμένη κατηγορία περιεχομένου (μια ή
περισσότερες)
Σημείωση: η επιλογή αυτή στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ έχει πρακτική σημασία για αναζήτηση
σε δύο τουλάχιστον κατηγορίες περιεχομένου, διότι για μεμονωμένη κατηγορία υπάρχει
η δυνατότητα αυτοτελούς αναζήτησης
Επιλογή ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Επιτρέπει τον περιορισμό της αναζήτησης και των
αποτελεσμάτων σε πληροφορίες συγκεκριμένου έτους ή χρονικής περιόδου
Αναζήτηση με συνδυασμό κριτηρίων
Οι παραπάνω τρόποι αναζήτησης μπορούν να εφαρμοστούν και συνδυαστικά
Π.χ. Αναζήτηση εγγράφων Αρθρογραφίας και Βιβλιογραφίας για τον όρο «δεσπόζουσα
θέση» στη Θεματική Ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
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Β.2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης με σειρά κριτηρίων που αρμόζουν στις
ιδιαιτερότητες των εγγράφων της νομοθεσίας
Αναζήτηση νομοθετήματος με τα στοιχεία του
Παρέχεται διακριτά η δυνατότητα αναζήτησης νομοθετήματος ενάριθμου ή
χρονολογικού κάνοντας την αντίστοιχη επιλογή και συμπληρώνοντας ένα ή
περισσότερα από τα στοιχεία του
Β.2.α. Ενάριθμο νομοθέτημα
Αριθμός: Ο αριθμός του νομοθετήματος
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και γράμματα για αναζήτηση παλαιών νομοθετημάτων
π.χ. ΓπΝ, ΓπΟΗ, ΑΧΛ
Για νομοθετήματα με σύνθετο αριθμό (π.χ. Υπουργικές Αποφάσεις) μπορείτε να
πληκτρολογήσετε ένα συνεχόμενο τμήμα του αριθμού που περιλαμβάνεται σε
καθέτους ή μετά από τελεία ή παύλα ή κόμμα.
Π.χ. 802 (για αναζήτηση της ΚΥΑ Κ1-802/2011)
Έτος: Επιλογή έτους από το σχετικό πίνακα ή πληκτρολόγηση στο σχετικό πεδίο
Άρθρο: Πληκτρολόγηση του άρθρου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και άρθρο με
αριθμό και γράμμα (π.χ. 30Α, 214Α) ή μόνο γράμμα για αναζήτηση Κεφαλαίων ή άλλων
Τμημάτων νομοθετήματος
π.χ. Ν 4485/2017 (άρθρο) Α

Β.2.β Χρονολογικό νομοθέτημα
Έτος: συμπλήρωση ως άνω
Ημερομηνία υπογραφής ή/και ημερομηνία δημοσίευσης (με συμπλήρωση σχετικών
στοιχείων στα ημερολόγια που εμφανίζονται):
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Είδος Νομοθετήματος: Επιλογή μιας ή περισσοτέρων τιμών από τον σχετικό πίνακα
(προαιρετικά αν επιθυμούμε να περιορίσουμε εξ αρχής τον αριθμό αποτελεσμάτων)
Β.2.γ. Κώδικας
Επιλογή κώδικα από το σχετικό πίνακα.
Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης Κώδικα με την ονομασία ή συντομογραφία του.
Άρθρο: ως ανωτέρω
Π.χ. ΑΚ – Άρθρο: 914
ή ΑΚ – (άρθρο): ΤΕΤΑΡΤΟ
Β.2.δ. Στοιχεία ΦΕΚ
Δυνατότητα αναζήτησης με βάση το ΦΕΚ δημοσίευσης του νομοθετήματος
Τεύχος: Επιλογή από πίνακα
Αριθμός: Πληκτρολόγηση του αριθμού
Έτος ή χρονική περίοδος: Δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου έτους ή χρονικής
περιόδου ή συγκεκριμένης ημερομηνίας
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Β.2.ε. Γεωγραφική περιοχή
Επιτρέπει την αναζήτηση νομοθετικών ρυθμίσεων τοπικής εμβέλειας (π.χ. τοπικά σχέδια
πόλεων), ρυθμίσεων που αφορούν σε συγκεκριμένη διοικητική περιφέρεια (π.χ. μέτρα
στήριξης σεισμοπλήκτων σε συγκεκριμένη περιοχή, ρυθμίσεις για συγκεκριμένο ΟΤΑ).
Για την επιλογή της διοικητικής περιφέρειας χρησιμοποιούμε το πεδίο «Γεωγραφική
Περιοχή» το οποίο είναι δομημένο ιεραρχικά σε διοικητικές περιφέρειες της χώρας με
βάση το Πρόγραμμα Καλλικράτης και μπορούμε να αναζητήσουμε ή/και να επιλέξουμε
ευρύτερη ή ειδικότερη διοικητική περιφέρεια (νομό, δήμο).

Β.3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αναζήτηση απόφασης με τα στοιχεία της
Αριθμός (ο αριθμός της απόφασης)
Έτος (ή χρονική περίοδος/ημερομηνία)
Ειδικές περιπτώσεις:
Για πρακτικά του Ελεγκτικού Συνεδρίου πληκτρολογήστε μόνο την ημερομηνία
συνεδρίασης (στην επιλογή συγκεκριμένη ημερομηνία) και το Είδος Δικαστηρίου
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Για αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πληκτρολογήστε όλα τα στοιχεία της
υπόθεσης στον αριθμό ή μόνο τον αριθμό της υπόθεσης (χωρίς το γράμμα) και στο έτος
αυτό της δημοσίευσης της απόφασης ή την πλήρη ημερομηνία δημοσίευσης.
π.χ. Αριθμός: C-178/18 ή 178
Έτος: 2020 ή Ημερομηνία:22/1/2020
Για αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
πληκτρολογήστε τον αριθμό της προσφυγής (προαιρετικά και τα δύο τελευταία ψηφία
του έτους) με τον ακόλουθο τύπο: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ/ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, στο
δε έτος αυτό της δημοσίευσης της απόφασης ή την πλήρη ημερομηνία δημοσίευσης.
π.χ. Αριθμός: 41288/15
Έτος: 2020 ή Ημερομηνία:14/1/2020
Δικαστήριο: Επιλογή από πίνακα
Με την επιλογή συγκεκριμένου δικαστηρίου εμφανίζονται πρόσθετα κριτήρια που
αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο δικαστήριο για μεγαλύτερη εξειδίκευση της αναζήτησης
Π.χ. Άρειος Πάγος

Διοικητικό Εφετείο
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Β.4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στη σελίδα αυτή μπορούν να αναζητηθούν ολόκληρα βιβλία ή αποσπάσματα από βιβλία
των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης.
Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με συγγραφέα, με έτος ή χρονική περίοδο καθώς και με τις
μεθόδους και τα εργαλεία θεματικής αναζήτησης που έχουν παρουσιαστεί ανωτέρω.

Στα αποτελέσματα αναζήτησης επιστρέφονται τμήματα ή υποδιαιρέσεις των βιβλίων
που αντιστοιχούν στο ερώτημα του χρήστη συνοδευόμενα από τις εξής πληροφορίες:
Τίτλος βιβλίου, Συγγραφέας, Έτος συγγραφής
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Αν θέλετε να δείτε όλους τους τίτλους των βιβλίων που περιλαμβάνονται στη Βάση,
μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χωρίς κριτήρια και στα αποτελέσματα θα λάβετε τον
συνολικό αριθμό των βιβλίων.

Μπορείτε στη συνέχεια από τα φίλτρα να εξειδικεύσετε την αναζήτηση σε συγκεκριμένο
βιβλίο.
Π.χ. Θεματική Ενότητα ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ… και λέξη στον τίτλο «ιατρική»
επιστρέφει το βιβλίο «Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο»
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Β.5. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Στη σελίδα αυτή μπορούν να αναζητηθούν και να αναγνωσθούν σε πλήρες κείμενο
άρθρα, μελέτες, γνωμοδοτήσεις και άλλα κείμενα αρθρογραφίας που είναι
δημοσιευμένα στα νομικά περιοδικά της Νομικής Βιβλιοθήκης.
Σχεδιάζεται επίσης και η καταγραφή της ύλης της αρθρογραφίας άλλων νομικών
περιοδικών και θα είναι σύντομα διαθέσιμη υπό τη μορφή αναφορών και παραπομπών.
Η αναζήτηση μπορεί να γίνει θεματικά με τις λειτουργίες και τα εργαλεία που
προβλέπονται και για τις άλλες κατηγορίες περιεχομένου (με λέξη/φράση, θεματική
ενότητα, όρο Θησαυρού), προβλέπονται δε και ειδικότερα κριτήρια προσαρμοσμένα στα
χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας:
Α. Με συγγραφέα
Β. Με βάση το είδος: για αναζήτηση συγκεκριμένου είδους (π.χ. άρθρο, γνωμοδότηση
κλπ)
Γ. Με βάση την Πηγή Δημοσίευσης (νομικό περιοδικό)
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Β.6. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Στη σελίδα αυτή παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης εγκυκλίων και εγγράφων της
Διοίκησης (Υπουργείων και ΝΠΔΔ), Γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, Αποφάσεων Ανεξάρτητων Αρχών, Δικαστικών Αρχών στο πλαίσιο άσκησης
διοικητικών αρμοδιοτήτων (π.χ. Εγκύκλιοι Εισαγγελέως Αρείου Πάγου) και άλλων
Διοικητικών Αρχών με οιονεί δικαιοδοτική αρμοδιότητα (π.χ. Διεύθυνση Επίλυσης
Διαφορών, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Αριθμός: ο αριθμός του εγγράφου
Για έγγραφα με σύνθετο αριθμό (π.χ. Εγκύκλιοι) μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα
συνεχόμενο τμήμα του αριθμού που περιλαμβάνεται σε καθέτους ή μετά από τελεία ή
παύλα ή κόμμα.
Έτος: το έτος έκδοσης του εγγράφου
Εκδούσα Αρχή: Επιλογή από πίνακα
Είδος Πράξης: Με την επιλογή Εκδούσας Αρχής εμφανίζονται οι αντίστοιχες τιμές στο
Είδος Πράξης
ΑΔΑ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) για όσες πράξεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο
της Διαύγειας.
Για αναζήτηση ΠΟΛ. πληκτρολογήστε μόνο τον αριθμό χωρίς το πρόθεμα ΠΟΛ. Στο Είδος
Πράξης μπορείτε να κάνετε την επιλογή ΠΟΛ.
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Εμφανίζονται μόνο οι ΠΟΛ που δεν έχουν χαρακτήρα κανονιστικής πράξης
δημοσιευμένης σε ΦΕΚ. Οι υπόλοιπες μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα της
Νομοθεσίας (με τις προβλεπόμενες δυνατότητες αναζήτησης βλ. ανωτέρω στοιχ.Β.2.)

Β.7. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Στη σελίδα αυτή μπορούν να αναζητηθούν υποδείγματα δικογράφων, συμβάσεων,
αιτήσεων, δηλώσεων και άλλων νομικών εγγράφων.
Η αναζήτηση μπορεί να γίνει θεματικά με τις λειτουργίες και τα εργαλεία που
προβλέπονται και για τις άλλες κατηγορίες περιεχομένου (με λέξη/φράση, θεματική
ενότητα, όρο Θησαυρού), προβλέπονται δε και ειδικότερα κριτήρια προσαρμοσμένα στα
χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας:
Α. Με συγγραφέα ή/και ISBN: για τις περιπτώσεις υποδειγμάτων που προέρχονται από
βιβλίο/έκδοση της ΝΒ
Β. Με βάση το είδος: για αναζήτηση συγκεκριμένου είδους υποδείγματος (π.χ.
δικόγραφο, συμφωνητικό κλπ)
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Κάθε υπόδειγμα περιέχει το κείμενό του το οποίο μπορεί ο χρήστης να κατεβάσει στον
υπολογιστή του σε αρχείο word για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση.
Παράλληλα, για τα υποδείγματα που ανήκουν σε βιβλία μπορεί να μεταβεί και στο
υπόλοιπο περιεχόμενο του βιβλίου μέσω του συνδέσμου που βρίσκεται στον πίνακα
παραπομπών.
Επίσης το υπόδειγμα είναι συνδεδεμένο με άλλα σχετικά έγγραφα νομολογίας καθώς και
με τις νομοθετικές διατάξεις που αποτελούν τη νομική βάση του. Αντίστοιχα στη
νομοθεσία, στη σελίδα του νομοθετήματος, ο χρήστης μπορεί να δει διασυνδεδεμένη τη
νομοθετική διάταξη με το σχετικό υπόδειγμα.
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Β.8. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Στη σελίδα αυτή παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης εγγράφων (κυρίως νομολογίας,
αρθρογραφίας και διοικητικών εγγράφων) που έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά
και αποτελούν την ύλη των εντύπων. Η παρούσα αναζήτηση έχει περιορισμένη εμβέλεια
και απευθύνεται στο χρήστη που επιθυμεί να περιορίσει την αναζήτηση των εγγράφων
σε συγκεκριμένο νομικό περιοδικό ή που έχει συνδρομή σε συγκεκριμένο περιοδικό και
κατά συνέπεια πρόσβαση μόνο στην ύλη του.
Για την επισκόπηση της ύλης και του περιεχομένου συγκεκριμένου περιοδικού ή τεύχους
αυτού μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα https://www.qualex.gr/periexomeno/periodika
από τις ακόλουθες διόδους μετάβασης:

•

από την αρχική σελίδα πατώντας στην εικόνα:

•

Από το σύνδεσμο Περιοδικά στο footer της αρχικής σελίδας
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•

Από το tab ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

•

Από το σύνδεσμο στη σελίδα της σύνθετης αναζήτησης στα περιοδικά

Δυνατότητες αναζήτησης
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Πέρα από τις γενικές δυνατότητες, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης στην ύλη
συγκεκριμένου περιοδικού ή/και τεύχους
Παράλληλα, με την επιλογή περιοδικού, εμφανίζεται και σύνδεσμος για μετάβαση σε αυτό:

Στη σελίδα του περιοδικού εμφανίζεται πίνακας με τα τεύχη και τα περιεχόμενά τους:
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