
 
Δ/ΝΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2 Ν. ΦΑΛΗΡΟ                                                     

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.45 ΕΩΣ 15.30                        

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.prosypro.gr                                         

ΤΗΛ: 2104817737 - ΤΗΛ&ΦΑΞ: 2104812773  

 

                                                                            

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16/5/2021    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

   Συναδέλφισες – Συνάδελφοι 

     Με την ανακοίνωση της 25/1/2021 σας ενημερώσαμε ότι ο  

Συνεταιρισμός μας ξεκίνησε τις συζητήσεις με την ΜΕDIA MARKT- 

PUBLIC για την ανανέωση της συνεργασίας μας. 

 Σήμερα μετά από σημαντική καθυστέρηση , κυρίως λόγω της 

πανδημίας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι 

η διαδικασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί έχοντας ως βασικά τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά. 

1] ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ σε ΟΛΟ το Δίκτυο των καταστημάτων 

Public MediaMarkt , καθώς επίσης και στα ηλεκτρονικά καταστήματα 

public.gr και mediamarkt.gr. 

2] Παράδοση των αγορών σας είτε στον Συνεταιρισμό μας, είτε στην 

διεύθυνση που εσείς επιθυμείτε, είτε άμεσα αν αποφασίσετε να 

επισκεφτείτε οποιοδήποτε κατάστημα του Ομίλου για τις αγορές σας. 

3] Εξόφληση του συνόλου του ποσού των αγορών σας (μέχρι το όριο 

πίστωσης που έχει οριστεί ) σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. 

4] Παραλαβή φυσικών διατακτικών του ομίλου Public MediaMarkt για 

το ποσό που χρειάζεστε από τον Συνεταιρισμό μας, ή παραλαβή 

ψηφιακών διατακτικών στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή στο κινητό 



σας που θα εξοφλούνται στα ταμεία του Δίκτυου των καταστημάτων 

Public MediaMarkt μετά  τις αγορές σας. 

5] Παραγγελία των προϊόντων που θέλετε από τον Συνεταιρισμό μας 

και παράδοση τους όπου εσείς επιθυμείτε.  

 6] Μετά από τον εκσυγχρονισμό των τρόπων παραλαβής Διατακτικών 

που πραγματοποιείται, την Πανελλαδική εξυπηρέτηση, και την εν 

συνόλω αναβάθμισης της συνεργασίας,  είναι αυτονόητο ότι η παλιά 

διαδικασία με τις διατακτικές του Συνεταιρισμού μας ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

πλέον καθώς οι προαναφερόμενοι τρόποι αγορών είναι 

αναβαθμισμένοι και ευκολότεροι.  

  Όλα τα παραπάνω αφορούν τα μέλη του Συνεταιρισμού μας, είτε 

είναι εργαζόμενοι, είτε είναι συνταξιούχοι, και ελπίζουμε στο αμέσως 

επόμενο διάστημα με την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της 

συνεργασίας να είμαστε στη ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και 

κάποια προνόμια για το ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στη ΣΤΑΣΥ. 
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