


ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

To inlaw.gr διαθέτει την πλέον σύγχρονη μηχανή αναζήτησης. 6
Ο τρόπος αναζήτησης του θέματος που ενδιαφέρει το χρήστη έχει απλοποιηθεί, αλλά 
ταυτόχρονα ο χρήστης μπορεί να περιορίζει τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας όποιο 
τρόπο επιθυμεί (λέξεις, δικαστήριο, διατάξεις, έτος, κλάδο δικαίου κλπ). 6
To inlaw.gr κατήργησε στην αναζήτηση με λέξεις τον αστερίσκο και πλέον ο χρήστης γράφει 
ολόκληρη τη λέξη και η αναζήτηση γίνεται με τη βοήθεια λεξικού (π.χ. αν ψάχνουμε με τη 
λέξη λευκή, η αναζήτηση γίνεται σε όλους τις πτώσεις και αριθμούς π.χ. λευκές, λευκών, 
(εν) λευκώι κλπ).6
Επιπλέον, με ειδικές τεχνικές είναι δυνατόν ο χρήστης ξεκινώντας απλώς με μια λέξη ή 
διάταξη να ανακαλύπτει τη συγκέντρωση αποφάσεων που τον ενδιαφέρουν με βάση την 
ταξινόμηση της ίδιας της βάσης πληροφoριών του inlaw.gr.6
Τέλος, για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα (προσφέρεται στα premium μέλη του 
inlaw.gr) διαδραστικών υπηρεσιών, όπως αναζήτηση νομολογίας και αρθρογραφίας για το 
θέμα που αφορά τον χρήστη από την ομάδα του inlaw.gr, δημιουργία υποδειγμάτων 
(συμβάσεων, καταστατικών, δικογράφων κλπ.), αλλά και διμηνιαίων νομικών περιοδικών για 
5 κλάδους δικαίου (Αστικό, Εμπορικό, Εργατικό, Ποινικό, Πολιτική Δικονομία).6
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στη σελίδα www.inlaw.gr, στο info@inlaw.gr και στο 
210-3637809.6
Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια για τα premium μέλη μπορείτε να 
αποστείλετε mail ή να τηλεφωνήσετε. 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2. ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ 

2.1 Στο επάνω μέρος της σελίδας υπάρχει η ένδειξη “Εγγραφή”. Πατάτε το πεδίο 
Εγγραφή. 

2.2 Στη συνέχεια εμφανίζεται μια ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, την οποία και 
συμπληρώνετε. 



2.3 Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων συνδρομητή, ο ίδιος επιλέγετε το username 
και το password και τα σημειώνετε, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τα θυμάστε σε 
κάθε χρήση. Τσεκάρετε το κουτάκι στο πεδίο “Διάβασα και συμφωνώ με τους όρους” 
και πατάτε το κουμπί “αποστολή”, ώστε η αίτηση να σταλεί στους συνεργάτες του 
Inlaw.gr. 

6

2.4 Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαρισμός σας, θα σας αποσταλεί ένα ενημερωτικό e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. 

6



3. ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 

3.1 Στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας του inlaw.gr στην μαύρη μπάρα (περιοχή 
μέλους) συμπληρώνετε τα εξής πεδία: 

Χρήστης (username) με τον κωδικό που έχετε επιλέξει κατά την εγγραφή σας66
Συνθηματικό (password) επίσης με τον κωδικό που έχετε επιλέξει κατά την εγγραφή σας66
και πατάτε “Είσοδος”6

3.2 Μόλις ενεργοποιήσετε το λογαρισμό σας θα πρέπει η μαύρη μπάρα της περιοχής 
μέλους να αντικατασταθεί με το όνομά σας και την ημερομηνία λήξης της συνδρομής 
σας. Στην περίπτωση αυτή η σύνδεσή σας είναι ενεργή.  

3.3 Στην περίπτωση που έχετε κάνει εισαγωγή, αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα 
δεν κάνετε χρήση της βάσης θα γίνει αυτόματη αποσύνδεση από το λογαρισμό σας. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κάνετε εκ νέου σύνδεση. 

http://inlaw.gr


3.4 Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την αναζήτησή σας πατάτε στο πεδίο 
“Αποσύνδεση” ή αφήνετε το λογαρισμό σας να αποσυνδεθεί αυτόματα. 

6



4. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ INLAW.GR ΚΑΙ 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Αφού πρώτα έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας, στην κεντρική σελίδα (Home) 
και στην κόκκινη μπάρα πατάτε το πεδίο Αναζήτηση, ώστε να εμφανισθεί το πεδίο 
Σύνθετη Αναζήτηση και πατάτε στο τελευταίο πεδίο (Σύνθετη Αναζήτηση). 

4.2 Μόλις ενεργοποιηθεί η Σύνθετη Αναζήτηση, στην οθόνη μας πρέπει να βλέπουμε 
αυτή την εικόνα: 

Από το σημείο αυτό και μετά μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση.66



5. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
INLAW.GR  

5.1 Αναζητώντας με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Εφόσον γνωρίζετε το Δικαστήριο, τον αριθμό της απόφασης και το έτος, επιλέγετε6
Στοιχεία απόφασης και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία6
π.χ.6
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος6
Αριθμός Απόφασης: 566
Έτος: 2014 A
και πατάτε στο πεδίο ΑναζήτησηA
Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται δύο αποφάσεις (μια του 
πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου και μια του Ποινικού). Από τον κλάδο δικαίου 
καταλαβαίνετε ποια είναι η ποινική και ποιά η πολιτική. Για να ανοίξετε την απόφαση που 
σας ενδιαφέρει πατάτε πάνω στο Δικαστήριο (Άρειος Πάγος).A
Για να δείτε περίληψη της απόφασης ακουμπάτε (απλώς ακουμπάτε, δεν κάνετε κλικ) τον 
κένσορα πάνω στο μπλε τετράγωνο κάτω από τη λέξη περίληψη.A



5.2 Αναζητώντας με ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥ  

Εφόσον γνωρίζετε το αντικείμενο που αναζητάτε, επιλέγετε6
Κλαδος Δικαίου και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία. Ας υποθέσουμε ότι το θέμα που 
αναζητάτε είναι η επιταγή6
π.χ.6
Κλάδος Δικαίου: Εμπορικό6
Κύρια Εξειδίκευση: Αξιόγραφα6
Δευτερεύουσα Εξειδίκευση: Επιταγή A
και πατάτε στο πεδίο ΑναζήτησηA
Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται εξακόσιες δεκαοκτώ (618) 
αποφάσεις. Για να ανοίξετε την απόφαση που σας ενδιαφέρει πατάτε πάνω στο Δικαστήριο 
(π.χ. στην πρώτη Εφετείο Πειραιά).A
Για να δείτε περίληψη της απόφασης ακουμπάτε (απλώς ακουμπάτε, δεν κάνετε κλικ) τον 
κένσορα πάνω στο μπλε τετράγωνο κάτω από τη λέξη περίληψη.6
Κάθε σελίδα αποτελεσμάτων περιέχει 20 αποφάσεις. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε 
τις επόμενες 20 αποφάσεις πατάτε στο πεδίο “επόμενη>>” (με μπλε γράμματα).6

5.3 Αναζητώντας με ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

5.3.1 Αναζητώντας με διάταξη Κώδικα (Αστικό Κώδικα, Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας κλπ.) 



Εφόσον γνωρίζετε τη διάταξη με βάση την οποία θα αναζήτησε, επιλέγετε6
Νομικές Διατάξεις και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία. Ας υποθέσουμε ότι αναζητάτε 
με βάση το άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα6
π.χ.6
Είδος Διάταξης: Αστικός Κώδικας6
Άρθρο: 576
και πατάτε στο πεδίο ΑναζήτησηA
Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται πεντακόσιες σαράντα 
τέσσερις (544) αποφάσεις. Για να ανοίξετε την απόφαση που σας ενδιαφέρει πατάτε πάνω 
στο Δικαστήριο (π.χ. στην πρώτη Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών).A
Για να δείτε περίληψη της απόφασης ακουμπάτε (απλώς ακουμπάτε, δεν κάνετε κλικ) τον 
κένσορα πάνω στο μπλε τετράγωνο κάτω από τη λέξη περίληψη.6
Κάθε σελίδα αποτελεσμάτων περιέχει 20 αποφάσεις. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε 
τις επόμενες 20 αποφάσεις πατάτε στο πεδίο “επόμενη>>” (με μπλε γράμματα).6

5.3.2 Αναζητώντας με νομοθέτημα (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα κλπ) και ειδικό άρθρο. 

Εφόσον γνωρίζετε τη διάταξη με βάση την οποία θα αναζήτησε, επιλέγετε6
Είδος Διάταξης και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία. Ας υποθέσουμε ότι αναζητάτε με 
βάση το άρθρο 1 του Νόμου 2121/19936
π.χ.6
Είδος Διάταξης: Νόμοι (με την επιλογή αλλάζει η εικόνα των πεδίων)6
Αριθμός Νόμου: 21216
Έτος: 19936
Άρθρο: 16
και πατάτε στο πεδίο ΑναζήτησηA



Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται εξήντα έξι (66) 
αποφάσεις. Για να ανοίξετε την απόφαση που σας ενδιαφέρει πατάτε πάνω στο Δικαστήριο 
(π.χ. στην πρώτη Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών).A
Για να δείτε περίληψη της απόφασης ακουμπάτε (απλώς ακουμπάτε, δεν κάνετε κλικ) τον 
κένσορα πάνω στο μπλε τετράγωνο κάτω από τη λέξη περίληψη.6
Κάθε σελίδα αποτελεσμάτων περιέχει 20 αποφάσεις. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε 
τις επόμενες 20 αποφάσεις πατάτε στο πεδίο “επόμενη>>” (με μπλε γράμματα).6

5.3.3 Αναζητώντας με νομοθέτημα (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα κλπ) χωρίς ειδικό άρθρο. 

Εφόσον γνωρίζετε το νομοθέτημα με βάση το οποίo θα αναζήτησε, επιλέγετε6
Είδος Διάταξης και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία. Ας υποθέσουμε ότι αναζητάτε με 
βάση το Νόμο 2121/19936
π.χ.6
Είδος Διάταξης: Νόμοι (με την επιλογή αλλάζει η εικόνα των πεδίων)6
Αριθμός Νόμου: 21216
Έτος: 19936
Άρθρο: (αφήνετε το πεδίο ασυμπλήρωτο)6
και πατάμε στο πεδίο ΑναζήτησηA
Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται εκατόν εξήντα δύο (162) 
αποφάσεις. Για να ανοίξετε την απόφαση που σας ενδιαφέρει πατάτε πάνω στο Δικαστήριο 
(π.χ. στην πρώτη Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών).A
Για να δείτε περίληψη της απόφασης ακουμπάτε (απλώς ακουμπάτε, δεν κάνετε κλικ) τον 
κένσορα πάνω στο μπλε τετράγωνο κάτω από τη λέξη περίληψη.6



Κάθε σελίδα αποτελεσμάτων περιέχει 20 αποφάσεις. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε 
τις επόμενες 20 αποφάσεις πατάτε στο πεδίο “επόμενη>>” (με μπλε γράμματα).6

5.4 Αναζητώντας με ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

5.4. 1 Εφόσον επιθυμείτε να αναζήτησε με μια ή περισσότερες λέξεις, επιλέγετε 

Κείμενο Απόφασης και συμπληρώνετε τη λέξη στο μοναδικό πεδίο. Ας υποθέσουμε ότι 
αναζητάτε με βάση τη λέξη ψευδορκία6
π.χ.6
Κείμενο Απόφασης: Ψευδορκία6
και πατάμε στο πεδίο ΑναζήτησηA
Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται πεντακόσιες δεκαοκτώ 
(518) αποφάσεις. Για να ανοίξετε την απόφαση που σας ενδιαφέρει πατάτε πάνω στο 
Δικαστήριο (π.χ. στην πρώτη Άρειος Πάγος).A
Για να δείτε περίληψη της απόφασης ακουμπάτε (απλώς ακουμπάτε, δεν κάνετε κλικ) τον 
κένσορα πάνω στο μπλε τετράγωνο κάτω από τη λέξη περίληψη.6



Κάθε σελίδα αποτελεσμάτων περιέχει 20 αποφάσεις. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε 
τις επόμενες 20 αποφάσεις πατάτε στο πεδίο “επόμενη>>” (με μπλε γράμματα).6

5.4.2 ΠΡΟΣΟΧΗ (Μοναδική δυνατότητα της βάσης inlaw.gr):  

Η συγκεκριμένη αναζήτηση δεν σας βοηθά μόνο να βρείτε τις αποφάσεις που έχουν στο 
κείμενό τους τη λέξη “ψευδορκία”, αλλά βοηθούν και να αναζητήσετε τυχόν ειδική 
εξειδίκευση που υπάρχει στη βάση πληροφοριών, ώστε να διευκολυνθεί η αναζήτησή σας.6
Στο παράδειγμά μας από την πρώτη απόφαση των αποτελεσμάτων είναι φανερό ότι υπάρχει  
στη βάση πληροφοριών inlaw.gr εξειδίκευση Ψευδορκία (Ποινικό > Αδικήματα > 
Ψευδορκία). Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να πάτε από την αρχή Αναζήτηση > Σύνθετη 
Αναζήτηση > Κλάδος Δικαίου και συμπληρώνετε6
Κλάδος Δικαίου: Ποινικό - Ποινική Δικονομία6
Κύρια Εξειδίκευση: Αδικήματα6
Δευτερεύουσα Εξειδίκευση: Ψευδορκία A
και πατάτε στο πεδίο Αναζήτηση6

5.4.3 Οι λέξεις που αναζητάτε εμφανίζονται κιτρινισμένες, ώστε να καθίσταται εύκολος ο 
εντοπισμός τους.  

5.4.4 ΠΡΟΣΟΧΗ (Μοναδική δυνατότητα της βάσης inlaw.gr):  

Κατά την αναζήτηση με βάση τις λέξεις δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε αστερίσκους και 
να κόβετε τη λέξη. Γράφετε τη λέξη ολόκληρη και ορθογραφημένη με τόνους και η 
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αναζήτηση γίνεται με λεξικό και αναζητά όλες τις λέξεις σε διαφορετικές πτώσεις, 
αριθμούς, χρόνους κλπ6

5.4.5 Αναζητώντας με ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

Για να επιλέξετε και δεύτερη λέξη που να συνυπάρχει στο ίδιο κείμενο, τσεκάρετε το 
κουτάκι “Αναζήτηση στα αποτελέσματα” και το αφήνετε τσεκαρισμένο. Σβήνετε την 
προηγούμενη λέξη (ψευδορκία) και γράφετε τη λέξη “μάρτυρας” (σε όποια πτώση θέλετε 
π.χ. μάρτυρα) και πατάτε “όλα μαζί”.6



Αν ανοίξετε την πρώτη απόφαση θα δείτε όλες τις λέξεις κιτρινισμένες σε όλες τις πτώσεις 
(ακόμη και σε καθαρεύουσα, π.χ. μάρτυς):6

6



6. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ INLAW.GR  

Η μεγάλη διαφοροποίηση της Μηχανής Αναζήτησης του inlaw.gr είναι ότι έχετε τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιείτε κάθε πεδίο που υπάρχει διαθέσιμο για αναζήτηση. 6
Τα πεδία μπορεί να τα συμπληρώνετε όλα στην αρχή της αναζήτησης ή να χρησιμοποιείτε 
ένα καινούριο πεδίο για να περιορίζετε ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα που έχετε 
βρει (όποιο πεδίο και όσες φορές επιθυμείτε). 6
Όταν κάνετε σύνθετη αναζήτηση θα πατάτε το κουμπί “ολα μαζί” και όχι το κουμπί 
“αναζήτηση”.A

6.1 Αναζητώντας με ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥ + ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

6.1.1  Αναζητώντας με ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥ  

Εφόσον γνωρίζετε το αντικείμενο που αναζητάτε, επιλέγετε6
Κλαδος Δικαίου και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία. Ας υποθέσουμε ότι αναζητάτε για 
επιταγή A
π.χ.6
Κλάδος Δικαίου: Εμπορικό6
Κύρια Εξειδίκευση: Αξιόγραφα6
Δευτερεύουσα Εξειδίκευση: Επιταγή A
και πατάτε στο πεδίο ΑναζήτησηA
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Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται εξακόσιες δεκαοκτώ (618) 
αποφάσεις. Για να ανοίξετε την απόφαση που σας ενδιαφέρει πατάτε πάνω στο Δικαστήριο 
(π.χ. στην πρώτη Εφετείο Πειραιά).A

6.1.2 Περιορίζοντας με ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στα αποτέλεσματα που έχετε βρει (618 αποφάσεις) επιδιώκετε περιορισμό με νομικές 
διατάξεις. Αν υποθέσουμε ότι στο παράδειγμά μας ότι αναζητάτε αποφάσεις που αφορούν 
σε επιταγές, αλλά ταυτόχρονα και σε αδικοπραξία (ΑΚ 914). Εφόσον γνωρίζετε τον Κώδικα 
και τη διάταξη, στα αποτελέσματα που έχετε βρει συνεχίζετε την αναζήτησή σας ως εξής:A
Επιλέγετε το πεδίο Νομικές Διατάξεις και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία. 6
Είδος Διάταξης: Αστικός Κώδικας6
Άρθρο: 9146
και πατάτε στο πεδίο Όλα μαζίA

Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται πλέον διακόσιες τριάντα 
επτά (237) αποφάσεις. Για να ανοίξετε την απόφαση που σας ενδιαφέρει πατάτε πάνω στο 
Δικαστήριο (π.χ. στην πρώτη Εφετείο Πειραιά).6
Ενώ στην περίληψη και την απόφαση θα δείτε τη διάταξη.6

6.2 Αναζητώντας με ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥ + ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

6.2.1 Αναζητώντας με ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥ  

Εφόσον γνωρίζετε το αντικείμενο που αναζητάτε, επιλέγετε6
Κλαδος Δικαίου και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία. Ας υποθέσουμε ότι αναζητάτε για 
επιταγή6
π.χ.6
Κλάδος Δικαίου: Εμπορικό6
Κύρια Εξειδίκευση: Αξιόγραφα6
Δευτερεύουσα Εξειδίκευση: Επιταγή A
και πατάτε στο πεδίο ΑναζήτησηA
Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται εξακόσιες δεκαοκτώ (618) 
αποφάσεις. Για να ανοίξετε την απόφαση που σας ενδιαφέρει πατάτε πάνω στο Δικαστήριο 
(π.χ. στην πρώτη Εφετείο Πειραιά).6

6



6.2.2 Περιορίζοντας με λέξεις 

Στα αποτέλεσματα που έχετε βρει (618 αποφάσεις) επιδιώκετε περιορισμό με λέξεις. Αν 
υποθέσουμε ότι στο παράδειγμά μας ότι αναζητάτε αποφάσεις που αφορούν σε επιταγές, 
αλλά ταυτόχρονα και σε λευκή επιταγή. Εφόσον γνωρίζετε τη λέξη που θα 
χρησιμοποιήσετε, στα αποτελέσματα που έχετε βρει συνεχίζετε την αναζήτησή σας ως 
εξής:A
Επιλέγετε το πεδίο Κείμενο Απόφασης και συμπληρώνετε το αντίστοιχο πεδίο.A
Κείμενο Απόφασης: Λευκή6
και πατάμε στο πεδίο Όλα μαζίA
Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται εκατόν έξι (106) 
αποφάσεις. Για να ανοίξετε την απόφαση που σας ενδιαφέρει πατάτε πάνω στο Δικαστήριο 
(π.χ. στην πρώτη Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης). 



 



6.3 Αναζητώντας με ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥ + ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

6.3.1 Αναζητώντας με ΚΛΑΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥ  

Εφόσον γνωρίζετε το αντικείμενο που αναζητάτε, επιλέγετε6
Κλαδος Δικαίου και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία. Ας υποθέσουμε ότι αναζητάτε για 
επιταγή6
π.χ.6
Κλάδος Δικαίου: Εμπορικό6
Κύρια Εξειδίκευση: Αξιόγραφα6
Δευτερεύουσα Εξειδίκευση: Επιταγή A
και πατάτε στο πεδίο ΑναζήτησηA6
Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται εξακόσιες δεκαοκτώ (618) 
αποφάσεις. Για να ανοίξετε την απόφαση που σας ενδιαφέρει πατάτε πάνω στο Δικαστήριο 
(π.χ. στην πρώτη Εφετείο Πειραιά).6

6
6



6.3.2 Περιορίζοντας με στοιχεία απόφασης 

Στα αποτέλεσματα που έχετε βρει (618 αποφάσεις) επιδιώκετε περιορισμό με στοιχεία 
απόφασης. Αν υποθέσουμε ότι στο παράδειγμά μας ότι αναζητάτε αποφάσεις που αφορούν 
σε επιταγές, αλλά ταυτόχρονα επιθυμείτε μόνο του αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Εφόσον 
γνωρίζετε το Δικαστήριο που επιθυμείτε, στα αποτελέσματα που έχετε βρει συνεχίζετε την 
αναζήτησή σας ως εξής:A
Επιλέγετε το πεδίο Στοιχεία απόφασης και συμπληρώνετε το αντίστοιχο πεδίο.A
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος6
Αριθμός Απόφασης: Παραμένει ασυμπλήρωτο6
Έτος: Παραμένει ασυμπλήρωτοA
και πατάτε στο πεδίο Όλα μαζίA
Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται διακόσιες τριάντα δύο 
(232) αποφάσεις.6

6

6



7. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΕΞΗ Ή ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ) ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ 

Η αναζήτηση με βάση τις διατάξεις ή τις λέξεις δεν σας βοηθά μόνο να βρείτε τις 
αποφάσεις που έχουν στο κείμενό τους τη διάταξη ή τη λέξη που αναζητάτε, αλλά βοηθούν 
και να βρείτε τυχόν ειδική εξειδίκευση που υπάρχει στη βάση πληροφοριών, ώστε να 
διευκολυνθεί η αναζήτησή σας.6

7.1 Αναζήτηση με βάση τη διάταξη 

Ας υποθέσουμε ότι ενδιαφέρεστε για αποφάσεις που αφορούν σε μείωση του μισθώματος 
λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών. Γνωρίζετε ότι οι αποφάσεις αυτές περιέχουν 
τα άρθρα 388 και 288 του Αστικού Κώδικα. Επιλέγετε ένα από τα δύο άρθρα (π.χ. το άρθρο 
388) και αναζητάτε ως εξής:6
Εφόσον γνωρίζετε τη διάταξη με βάση την οποία θα αναζήτησε, επιλέγετε6
Νομικές Διατάξεις και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία. 6
Είδος Διάταξης: Αστικός Κώδικας6
Άρθρο: 3886
και πατάτε στο πεδίο Αναζήτηση ή Όλα μαζίA
Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται εκατόν τριάντα δυο (132) 
αποφάσεις. [Αν οι αποφάσεις είναι πολλές μπορούμε να τις περιορίσουμε με τρόπους που 
έχουμε μάθει πιο πάνω (π.χ. Κλάδος δικαίου ή μια λέξη κλπ).]6
Στην πρώτη απόφαση βλέπουμε ότι υπάρχει η σχετική εξειδίκευση που αναζητούσαμε 
(Αστικό > Εμπορικές Μισθώσεις Ακινήτων > Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών). Συνεπώς, 
πηγαίνοντας από την αρχή για νέα αναζήτηση βρίσκουμε όλες τις αποφάσεις από τον 
κλάδο δικαίου (Μπορούμε και στα αποτελέσματά μας να περιορίσουμε πηγαίνοντας στον 
κλάδο δικαίου, αλλά το ορθό είναι να κάνουμε νέα αναζήτηση, δηλαδή Αναζήτηση > 
Σύνθετη Αναζήτηση > Κλάδος Δικαίου).6



7.2 Αναζήτηση με βάση τη λέξη 

Ας υποθέσουμε ότι ενδιαφέρεστε για αποφάσεις που αφορούν σε αναδασμό. Εφόσον 
γνωρίζετε τη λέξη με βάση την οποία θα αναζήτησε, επιλέγετε6
Κείμενο Απόφασης και συμπληρώνετε το αντίστοιχα πεδίο. 6
Κείμενο Απόφασης: ΑναδασμόςA
Στα αποτελέσματα αναζήτησης του παραδείγματος εμφανίζονται σαράντα τέσσερις (44) 
αποφάσεις. [Αν οι αποφάσεις είναι πολλές μπορούμε να τις περιορίσουμε με τρόπους που 
έχουμε μάθει πιο πάνω (π.χ. Κλάδος δικαίου ή μια λέξη κλπ).]6
Στην πέμπτη απόφαση βλέπουμε ότι υπάρχει η σχετική εξειδίκευση που αναζητούσαμε 
(Αστικό > Κυριότητα > Αναδασμός). Συνεπώς, πηγαίνοντας από την αρχή για νέα 
αναζήτηση βρίσκουμε όλες τις αποφάσεις από τον κλάδο δικαίου (Μπορούμε και στα 
αποτελέσματά μας να περιορίσουμε πηγαίνοντας στον κλάδο δικαίου, αλλά το ορθό είναι 
να κάνουμε νέα αναζήτηση, δηλαδή Αναζήτηση > Σύνθετη Αναζήτηση > Κλάδος Δικαίου).


