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Απλή Αναζήτηση 

 

Αναζήτηση με χρήση του πλαισίου αναζήτησης στο μενού. 

Πληκτρολογήστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο αναζήτησης και κάντε κλικ στο μεγεθυντικό 

φακό  για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση σε όλο το αρχείο. 

 

 

 

Αναζήτηση μέσω της σελίδας αναζήτησης 

Σύνδεσμος: https://archives.ioannina.gr/simple-search 

Μενού: Κάνοντας κλικ στον μεγεθυντικό φακό που έχει το σύμβολο + μέσα του . 

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση είτε σε όλο το αρχείο, είτε ανάμεσα σε μία από τις 

συλλογές του. Έπειτα, αφού πληκτρολογήσετε το ερώτημά σας στο πλαίσιο αναζήτησης, 

κάντε κλικ στο κουμπί «Μετάβαση» για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. 

 

Για να γίνει καθαρισμός του πλαισίου αναζήτησης ώστε να ξεκινήσετε μία νέα αναζήτηση 

τότε κάντε κλικ στο κουμπί «Ξεκινήστε μια νέα αναζήτηση» 

 

 

 

 

 

https://archives.ioannina.gr/simple-search?=
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Σύνθετη Αναζήτηση (φίλτρα) 

 

Αναζήτηση μέσω της σελίδας αναζήτησης 

Σύνδεσμος: https://archives.ioannina.gr/simple-search 

Μενού: Κάνοντας κλικ στον μεγεθυντικό φακό που έχει το σύμβολο + μέσα του . 

Κατά την αναζήτηση περιεχομένου στον ιστότοπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για 

να κάνετε πιο συγκεκριμένη την αναζήτησή σας. Μπορεί να γίνει χρήση ενός μόνο φίλτρου 

ή και πολλών ταυτόχρονα.  

Για να προσθέσετε ένα φίλτρο, πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα το ερώτημά σας είτε στο 

πλαίσιο αναζήτησης είτε στο πλαίσιο του φίλτρου, να επιλέξετε τον τύπο φίλτρου, τον 

κανόνα που θέλετε και τέλος να κάνετε κλικ στο κουμπί «Προσθέστε» για να 

πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archives.ioannina.gr/simple-search
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Σχετική Αναζήτηση 

 

Αναζήτηση μέσω της σελίδας αναζήτησης 

Σύνδεσμος: https://archives.ioannina.gr/simple-search 

Μενού: Κάνοντας κλικ στον μεγεθυντικό φακό που έχει το σύμβολο + μέσα του . 

Προσθέτοντας το σύμβολο * στο τέλος μιας ημιτελής λέξης, το σύστημα θα εμφανίσει 

αποτελέσματα που την περιέχουν.   

Αν γράψετε στο πεδίο της αναζήτησης τα αρχικά ‘’πολ*’’ , τότε θα εμφανιστούν 

αποτελέσματα που θα περιέχουν τις λέξεις πολίτης, πόλη κτλ. 

Προσοχή! Η χρήση του συμβόλου * για τη σχετική αναζήτηση μπορεί να γίνει μόνο στο 

πλαίσιο αναζήτησης και όχι στα πλαίσια των φίλτρων. 

 

 

 

https://archives.ioannina.gr/simple-search
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Προχωρημένη Αναζήτηση 

 

Αναζήτηση μέσω της σελίδας αναζήτησης 

Σύνδεσμος: https://archives.ioannina.gr/simple-search 

Μενού: Κάνοντας κλικ στον μεγεθυντικό φακό που έχει το σύμβολο + μέσα του . 

Η προχωρημένη αναζήτηση μπορεί να γίνει με ένα φίλτρο ή πολλά ταυτόχρονα. 

 

Παράδειγμα 1): Αν θέλετε να εμφανιστούν οι αποφάσεις από το έτος 1990 μέχρι το έτος 

2010 οι οποίες περιλαμβάνουν στον τίτλο τους τις λέξεις «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» τότε 

πρέπει: 

1. Να αφήσετε το πλαίσιο αναζήτησης κενό,  

2. Να προσθέσετε ένα φίλτρο με τον τύπο «Ημερομηνία», με κανόνα «Ισούται με» και 

να γράψετε (με λατινικούς χαρακτήρες) στο πλαίσιο του φίλτρου [1990 TO 2010] 

συμπεριλαμβάνοντας τις αγκύλες όπως στη φωτογραφία παρακάτω. 

3. Να προσθέσετε ένα φίλτρο με τον τύπο «Απόφαση», με κανόνα «Περιλαμβάνει» 

και να γράψετε στο πλαίσιο του φίλτρου ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπως στη 

φωτογραφία παρακάτω. 

Αν πραγματοποιήσετε αλλαγές σε κάποιο από τα πλαίσια (αναζήτησης ή φίλτρου), πατήστε 

«Enter» στο πληκτρολόγιό σας για να γίνει η αναζήτηση. 

https://archives.ioannina.gr/simple-search
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Παράδειγμα 2): Αν θέλετε να εμφανιστούν οι αποφάσεις από το έτος 1972 και το έτος 1986 

τότε πρέπει να πληκτρολογήσετε (με λατινικούς χαρακτήρες) στον πλαίσιο αναζήτησης 

dateIssued: 1972 OR dateIssued: 1986 χωρίς να είναι απαραίτητη η προσθήκη φίλτρου 

όπως στη φωτογραφία παρακάτω. 
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Παράδειγμα 3) (Σχετική αναζήτηση με φίλτρα): Αν θέλετε να εμφανιστούν οι αποφάσεις 

που περιέχουν τα αρχικά μίας λέξης πχ ‘’ραδιοφων’’ από το 1986 μέχρι το 1990 τότε πρέπει 

να πληκτρολογήσετε (με λατινικούς χαρακτήρες) στον πλαίσιο αναζήτησης τα αρχικά με το 

σύμβολο *  δηλαδή ‘’ραδιφων*’’.  

Τέλος, να προσθέσετε ένα φίλτρο για την ημερομηνία, με κανόνα ‘’Ισούται με’’ και να 

γράψετε (με λατινικούς χαρακτήρες) στο πλαίσιο του φίλτρου [1986 TO 1990] 

συμπεριλαμβάνοντας τις αγκύλες όπως στη φωτογραφία παρακάτω. 

Προσοχή! Η χρήση του συμβόλου * για τη σχετική αναζήτηση μπορεί να γίνει μόνο στο 

πλαίσιο αναζήτησης και όχι στα πλαίσια των φίλτρων. 

 


