ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Φεβρουάριος
Μήνας προσφορών
στις εκδόσεις
του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

Διαρκής μέριμνα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης είναι να κάνει γνωστό
το εκδοτικό του έργο στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Γι’ αυτό το λόγο και φέτος, όπως
και κάθε χρόνο, ο Φεβρουάριος είναι μήνας προσφορών και μεγάλων εκπτώσεων στο
σύνολο των εκδόσεών μας. Οι βιβλιόφιλοι και όλοι οι φιλομαθείς αναγνώστες μπορούν
να αποκτήσουν σπουδαία έργα και τίτλους‐κοσμήματα της παγκόσμιας και της εγχώριας
πνευματικής παραγωγής σε προσιτές τιμές. Μπορούν να επιλέξουν τα βιβλία που
προτιμούν από μια μεγάλη ποικιλία πρωτότυπων και μεταφρασμένων μελετών, οι οποίες
καλύπτουν θεματικά ολόκληρο σχεδόν το φάσμα των επιστημών του ανθρώπου (ιστορία,
αρχαιολογία, φιλοσοφία, κλασική, βυζαντινή και νεότερη φιλολογία, γλωσσολογία,
ιστορία των επιστημών, τέχνη κλπ.).
Τα τέσσερα βιβλιοπωλεία του Ιδρύματος, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, περιμένουν
τους παλιούς και νέους φίλους με μεγάλες εκπτώσεις, ειδικές προσφορές σε σειρές με
εκπτώσεις (έως 50%) και όλες τις πληροφορίες για τους τίτλους και το εκδοτικό
πρόγραμμα του ΜΙΕΤ.
Σημειώνουμε ότι στα βιβλιοπωλεία μας επί της οδού Αμερικής 13 (Αθήνα) και
Τσιμισκή 11 (Θεσσαλονίκη) διατίθενται, επίσης σε προσιτές τιμές, όχι μόνον οι εκδόσεις
του Ιδρύματός μας αλλά και οι εκδόσεις άλλων αξιόλογων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
και οργανισμών της χώρας.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ: Αμερικής 13, Τ.Κ. 106 72, Τηλ. 210 3614143 και
Πωλητήριο Ε.Λ.Ι.Α., Αγίου Ανδρέου 5, Τ.Κ. 105 56, Τηλ. 210 3211149
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Βασιλίσσης Όλγας 108, Τ.Κ. 546 43, 2310 295149 και
Τσιμισκή 11, Τ.Κ. 546 24, 2310 288036
Φέτος ξεκινάμε τις προσφορές μας την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου.
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Οι εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος, της Εθνικής Τράπεζας, του Ιστορικού Αρχείου
και του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, ξεχωρίζουν για τον πλούτο
των τίτλων και για την υψηλή τους ποιότητα, έτσι έχουν δίκαια κερδίσει την
αναγνώριση του ελληνικού και του διεθνούς κοινού. Η συγγραφή ή, η μετάφραση των
έργων ανατίθεται σε ειδικούς επιστήμονες, ενώ η εξαιρετικά φροντισμένη επιμέλεια
των εκδόσεων έχει δημιουργήσει ένα υψηλό πρότυπο, που συμβάλλει στην ποιοτική
αναβάθμιση της εγχώριας εκδοτικής παραγωγής.
Σας υπενθυμίζουμε ότι από 1 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2019, τα βιβλία του Μ.Ι.Ε.Τ.,
της Ε.Τ.Ε., του Ιστορικού Αρχείου και του Ε.Λ.Ι.Α. διατίθενται με έκπτωση από 10%
έως 50%. (Η έκπτωση 10% αφορά τα λογοτεχνικά βιβλία που έχουν εκδοθεί την
τελευταία διετία και υπάγονται στις προϋποθέσεις του Νόμου περί ενιαίας τιμής
βιβλίου).
Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι όλοι οι εργαζόμενοι της Εθνικής έχουν έκπτωση έως 30%
όλο το χρόνο στις εκδόσεις του Μ.Ι.Ε.Τ., της Ε.Τ.Ε., του Ιστορικού Αρχείου και του
Ε.Λ.Ι.Α.
Η παραγγελία των βιβλίων του Μ.Ι.Ε.Τ., της Ε.Τ.Ε., του Ιστορικού Αρχείου και του
Ε.Λ.Ι.Α., μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης και αποστολής της
στην αρμόδια Υπηρεσία της Τράπεζας (Τομέας Δημοσίων Σχέσεων ‐ Υποδιεύθυνση
Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων ‐ Υπηρεσία Συλλογών, στο mail :
MPOUSI.CHRI@nbg.gr).
Η εξόφληση των παραγγελιών γίνεται, είτε εφάπαξ, είτε σε 10 άτοκες δόσεις μέσω της
μισθοδοσίας των συναδέλφων. Για διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
κα Χριστιάνα Μπούση (τηλ. 210‐3342564, διεπιλ. 12564), η οποία είναι αρμόδια για τις
παραγγελίες.
Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις εκδόσεις του ΜΙΕΤ στη
σελίδα του Ιδρύματος στο internet (www.miet.gr).
Εκτός Τράπεζας, η διάθεση των βιβλίων πραγματοποιείται στα παρακάτω
βιβλιοπωλεία:
ΑΘΗΝΑ
‐
Αμερικής 13, τηλ. 210 3614 143, φαξ 210 3614 163
Ωράριο βιβλιοπωλείου: Δευτέρα – Τετάρτη: 09.30 ‐ 15.30, Σάββατο: 10.00 ‐ 17.00
Τρίτη ‐ Πέμπτη ‐ Παρασκευή: 09.30 ‐ 20.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
‐
Βασιλίσσης Όλγας 108, τηλ. 2310 295 149, φαξ 2310 295 276
Ωράριο βιβλιοπωλείου: Δευτέρα ‐ Παρασκευή: 09.00 ‐ 14.30
‐
Τσιμισκή 11, τηλ. 2310 288 036, φαξ 2310 226 460
Ωράριο βιβλιοπωλείου: Δευτέρα ‐ Τετάρτη ‐ Σάββατο: 09.00 ‐ 15.00
Τρίτη ‐ Πέμπτη ‐ Παρασκευή: 09.0

