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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Με την εγκυρότητα της ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΥ 
 Συνεχής εκδοτική παρουσία από το 1974

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Αγαπητέ συνάδελφε

Η Εταιρία Νομικών Εκδόσεων “Τετράβιβλος”, σε συνεργασία με την Ε.Α.Ν.Δι.Θ. 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει την ακόλουθη προσφορά:

Α) ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ Ι 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

+ 10 ειδικοί νόμοι, πλήρως ενημερωμένη .......  αξίας 25 ευρώ

Β) ΣΥΝΔΡΟΜΗ στην Τετράβιβλο για την αποστολή όλων των ενημερωτικών τευχών για την 
περίοδο 2019 έως και 31-12-2020  ....... αξίας 18 ευρώ

Γ) ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 έτους
Νομοθεσία – Νομολογία – Ερμηνεία – Υποδείγματα
(www.tetravivlos.com) .... αξίας 50 ευρώ

Δ) Ειδική και εύχρηστη ΕΦΑΡΜΟΓΗ για κινητά android / iOS
(1500 + νομοθετικά κείμενα)

Ε) Κωδικάκι τσέπης για τον ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
αξίας .................... 7 ευρώ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ συνολικής αξίας 100 ευρώ
ΤΩΡΑ μπορείτε να τα αποκτήσετε ΜΟΝΟ ΜΕ 30 ευρώ*

* Για αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της προσφοράς βλ. τα συνημμένα διαφημιστικά έντυπα για 
Τετράβιβλο και Νομοπαίδεια.

* Σε περίπτωση αγοράς και της Τετραβίβλου ΙΙ (Διοικητικό – Εμπορικό Δίκαιο), ο συνάδελφος μπορεί να την 
προμηθευτεί με επί πλέον 20 ευρώ.

*  Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται ταχυδρομικά έξοδα 5 ευρώ (αποστολή με Γενική ταχυδρομική) για την 
αποστολή της Τετραβίβλου.

* Η παρούσα προσφορά ισχύει για παραγγελίες μέχρι και 31-12-2019.

Με εκτίμηση
Δημήτρης Ν. Παπαδόπουλος

https://www.tetravivlos.com/contact
https://www.tetravivlos.com/


ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ 
―ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ―

[συνεχής κυκλοφορία από 1974]
Η μόνη λύση για να μην αγοράζετε συνεχώς

δεμένους Κώδικες μετά από κάθε τροποποίηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΥ 
(έναντι οποιωνδήποτε άλλων ΚΩΔΙΚΩΝ)

●  Ο συνδρομητής της έχει την διαβεβαίωση 
του εκδότη και συγγραφέα:

-  ότι η ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ του αμέσως 
«ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ» μετά από κάθε 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και

-  ότι κάθε άρθρο που χρησιμοποιεί, τη στιγμή 
που το χρησιμοποιεί, είναι έγκυρο.

●  Δεν είναι δεμένο βιβλίο, αλλά κυκλοφορεί 
στην πρωτοποριακή μορφή ΚΛΑΣΕΡ, με 
αποτέλεσμα κάθε σελίδα της να μπορεί 
να αφαιρεθεί, να επανατοποθετηθεί ή να 
αντικατασταθεί.

www.tetravivlos.gr
τηλ: 210 8253032 -4 | fax: 210 8253035 | email: info@tetravivlos.gr



ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ II
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
●  Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
●  Ακυρωτικά Εφετεία (Ν. 702/1977)
●  Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια 

(Ν. 1406/1983)
●  Σ.τ.Ε. (Π.Δ. 18/1989)
●  Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
●  Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974)
●  Σύνταγμα της Ελλάδος

ΕΤΑΙΡΙΕΣ
●  Ανώνυμη Εταιρία (Ν. 2190/1920)
●  Ειδικοί νόμοι για Α.Ε.
●  Επί μέρους Είδη Α.Εταιρειών
●  Ε.Π.Ε. (3190/1955) 

●  Ιδιωτ. Κεφαλαιουχική Εταιρία 
●  Προσωπικές Εταιρίες  

(Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Αφανής)
●  Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Ν.4441/2016, 

Ν. 3419/2005, Κ.Υ.Α Κ1- 802/23-3-2011) 
●  Ελλ. Λογιστικά Πρότυπα
●  Πρότυπα καταστατικά

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
●  Επιταγή (Ν. 5960/1933) 
●  Συναλλαγματική (Ν. 5325/1932)

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
●  Ν. 3588/2007

ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ I
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ καθώς και οι νόμοι για:

α)  Eμπορικές Μισθώσεις 
(π.δ. 34/1995) 

β)  Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης  
(Ν. 3251/04) 

γ)  Ενδοοικογενειακή Βία  
(Ν. 3500/06) 

δ)  Σύμφωνο Συμβίωσης  
(Ν. 3719/08) 

ε)  Αποζημίωση Θυμάτων Παράνομης Βίας  
(Ν. 3811/09) 

στ)  Μεσίτες Αστικών Ακινήτων  
(άρ. 197 – 204 Ν. 4072/2012)

ζ)  Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά  
(Ν. 3869/3-8-2010) 

η)  Διευκόλυνση Ενήμερων Δανειοληπτών  
(Ν. 4161/2013) 

θ)  Τέκνα Που Γεννήθηκαν Εκτός Γάμου  
(Ν. 1702/1987) 

ι)  Αντιρατσιστικός Νόμος 
(Ν. 927/1979)

προνομιακή τιμή
μόνο με 25 ευρω

προνομιακή τιμή
μόνο με 25 ευρω



Mε την αγορά της Τετραβίβλου αποκτάτε ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ android & ioS

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕς ΕφΑΡΜΟγΗς
■ τεράστια βάση νομοθετικών κειμένων που καλύπτουν όλους τους κλάδους.

■ παρακολούθηση, καταχώρηση και κωδικοποίηση κάθε δημοσιευομένου ΦΕΚ.
■ άμεση μεταφορά / ενσωμάτωση στην βάση όλων των τροποποιήσεων.

■ μηχανή αναζήτησης με πολλαπλές δυνατότητες.
■ απλό και φιλικό στην χρήση, εύκολο στην πλοήγηση.

■ αποστολή ενημερωτικών/newsletter με όλη την νομοθετική και όχι μόνο επικαιρότητα.



Νομοπαίδεία
―Βάση ΝομικώΝ ΠληροφοριώΝ―

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε μελετητή του δικαίου.
Με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της ΤεΤρΑβίβλου.

*  Η τιμή αφορά συνδρομή χρήστη στο πλήρες πακέτο 
(Νομοθεσία / Νομολογία) για ένα έτος.

η πιο φιλική στο είδος της ιστοσελίδα.
Ειδική εφαρμογή για κινητές συσκευές. 

Εμπειρία άνω των 40 ετών στην έρευνα  
της νομολογίας και της νομοθεσίας.

στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς. 
Χωρίς χρονοχρέωση ή πρόσθετες χρεώσεις.

Τώρα στην προνομιακή τιμή των 50€*

εύκολα |

έγκυρα |

οικονομικά |

www.tetravivlos.gr



Νομοθεσία

➔  τεράστια βάση 
νομοθετικών κειμένων 
που καλύπτουν όλους 
τους κλάδους δικαίου.

➔  διαρκής ενημέρωση.

➔  παρακολούθηση /
καταχώρηση κάθε 
δημοσιευομένου ΦεΚ.

➔  άμεση μεταφορά/ 
ενσωμάτωση στην 
βάση όλων των 
τροποποιήσεων.

 ➔  αποστολή 
ενημερωτικών 
newsletter με όλη την 
νομοθετική και όχι 
μόνο επικαιρότητα.

Νομολογία

➔  κατ’ άρθρο.

➔  αυτούσιο κείμενο  
και σε περίληψη.

➔  πλήρης κάλυψη:
α)  των τεσσάρων 

«θεσμικών κωδίκων» 
- Α.Κ., Κ.Πολ.Δ, Π.Κ., 
Κ.Π.Δ,

β)  ειδικότερων 
κατηγοριών 
δικαίου (εργατικό, 
υπερχρεωμένα, 
ειδικοί ποινικοί νόμοι, 
τροχαία κ.α).

➔  συνεχής εμπλουτισμός.

ερευΝα

➔  εμβριθής επισκόπηση 
και παρακολούθηση 
της νομοθεσίας.

➔  Παρακολούθηση 
πληθώρας νομικών 
περιοδικών και 
ιστοσελίδων 
δικαστηρίων (Α.Π., 
Σ.τ.ε, Ν.Σ.Κ. κ.α).

ερμηΝεία

➔  Συνεχής εμπλουτισμός 
των κειμένων της 
νομοθεσίας (με 
επίκεντρο τους 
τέσσερις «θεσμικούς 
κώδικες» - Α.Κ., 
Κ.Πολ.Δ, Π.Κ., Κ.Π.Δ), 
με ερμηνευτικά σχόλια 
από την πλούσια 
νομολογία των 
δικαστηρίων μας.

η πιο φιλική στο είδος της ιστοσελίδα.
Ειδική εφαρμογή για κινητές συσκευές. 

Γ’ σΕΠΤΕμΒριοΥ 77, 10434 άΘηΝά
Τ. 210 8253032, 3 | F. 210 8253035 | info@tetravivlos.gr

Νομοπαίδεία
―ΠΕριΕΧομΕΝά / ΠάροΧΕσ―

www.tetravivlos.gr


