Άλλοι δικτυακοί τόποι που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εκδόσεων

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ

Οι προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η πύλη της ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης

Ο επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ποιους θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα αυτά τα έντυπα;
Σε εκπαιδευτικούς, νέους, σε ενδιαφερόμενους για χρηματοδοτήσεις της ΕΕ.

bookshop.europa.eu

Τι είναι το Eu bookshop;
To «Εu Bookshop» είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο και αρχείο στο οποίο μπορείτε να βρείτε τις
εκδόσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και είναι διαθέσιμο στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Ο αναγνώστης μπορεί να αποθηκεύσει τα έγγραφα είτε ηλεκτρονικά στον υπολογιστή του είτε να τα
παραγγείλει ηλεκτρονικά. Για μαζικές παραγγελίες μπορεί να έρθει σε επαφή με το Ευρωπαϊκό κέντρο
πληροφόρησης Europe direct Καλαμάτας. Ανάλογα με το είδος του φυλλαδίου μπορεί ο αναγνώστης
να τα προμηθευτεί δωρεάν είτε στη τιμή κόστους της απλής εκτύπωσης αν πλέον δεν είναι διαθέσιμα

Ποιοι είναι οι συντάκτες των εκδόσεων;
Οι συντάκτες μπορεί να είναι:
• «φορείς»: τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι επίσημοι φορείς:
• μεμονωμένα άτομα ή συνεργάτες σύνταξης των οποίων το έργο έχει εγκριθεί

Ποιους τομείς καλύπτουν οι εκδόσεις;
Οι εκδόσεις χωρίζονται στις 4 παρακάτω θεματικές και αυτές στις επιμέρους υποενότητες:
1.Ανακαλύψτε
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Τι θα βρω στο EU Bookshop;
•
•

Βιβλία, έντυπα, αφίσες, χάρτες, φυλλάδια, τεχνικά έγγραφα, περιοδικές εκδόσεις, CD-ROM, DVD
κ.λπ. που παράγουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ από το 1952 για τις δραστηριότητες και πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιλογή τευχών της Επίσημης Εφημερίδας.

Σε ποια μορφή διατίθενται οι εκδόσεις;
1. Σε χαρτί (όταν υπάρχουν αποθέματα):
• Δωρεάν εκδόσεις: Μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο ανά γλώσσα. Για να
παραγγείλετε μεγαλύτερες ποσότητες (π.χ. για σχολεία ή συνέδρια) επικοινωνήστε με το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας. Τα αντίτυπα στέλνονται
δωρεάν (εκτός εάν έχουν εξαντληθεί) στη διεύθυνση που επιθυμείτε.
• Εκδόσεις επί πληρωμή: Μπορείτε να τις αγοράσετε ηλεκτρονικά με πιστωτική κάρτα ή με
μια προπληρωμένη κάρτα που εκδίδεται στα ταχυδρομεία και τις τράπεζες.
2. PDF: Μπορείτε να δείτε, να τηλεφορτώσετε και να εκτυπώσετε αρκετά αρχεία PDF δωρεάν.
3. CD/DVD: Όταν δεν προσδιορίζεται η γλώσσα, ενδέχεται το περιεχόμενο να είναι σε διάφορες
γλώσσες.
4. Ηλεκτρονικά βιβλία
5. Εκτύπωση κατόπιν αιτήσεως (PoD): Είναι δυνατή για ορισμένες εκδόσεις, όταν τα αντίτυπα σε
χαρτί έχουν εξαντληθεί με καταβολή αντιτίμου.

Όχι, ωστόσο σας δίνει πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες, επιταχύνει και διευκολύνει τις παραγγελίες
σας. Μπορείτε βέβαια να αναζητάτε, να διαβάζετε, να τηλεφορτώνετε και να παραγγέλνετε εκδόσεις
ως ανώνυμος χρήστης.

•
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Περιοδικά
Χάρτες
Aφίσες
Σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό
Συνθήκες
Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου,
του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου
Δημόσιας Διοίκησης
Επιλογή των συντακτών: Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής

2. Θέματα
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Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δίκαιο και δικαιοσύνη
Εξωτερικές σχέσεις
Εμπόριο - Ανταγωνισμός
Οικονομία - Δημοσιονομικά θέματα
Κοινωνικά θέματα
Πληροφόρηση - Παιδεία - Πολιτιστικά θέματα
- Αθλητισμός
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Γεωργία - Δασοκομία - Αλιεία
Βιομηχανία - Επιχειρήσεις - Υπηρεσίες
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον - Οικολογία
Επιστημονική και τεχνολογική έρευνα
Στατιστικές

•

Ευρωπαϊκή Κεντρική ΤράπεζαΕυρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Ευρωπαίος διαμεσολαβητής
Eυρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Υπηρεσία Εκδόσεων
EPSO - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής
Προσωπικού
Οργανισμοί της Κοινότητας
Άλλοι οργανισμοί
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

3. Συντάκτες
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Είναι απαραίτητη η εγγραφή σας;

Νέες κυκλοφορίες
Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013
E-books
Εκδοτικές συνεργασίες
Εύκολα αναγνώσματα για την ΕΕ
Εικονογραφημένες εκδόσεις
Περιβάλλον
Επιχορηγήσεις και άλλες μορφές
χρηματοδότησης
Η γωνιά των παιδιών

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπείες και Γραφεία
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή
Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

4. Συνδρομές
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