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Έναρξη Λειτουργίας 
Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών 

Αγορών 
 

www.unimarket.gr 

 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

 

Ο Σύλλογός μας, πάντα αρωγός σε πρωτοβουλίες που ξεπερνούν κατά πολύ και το συνδικαλιστικό επίπεδο τον 

περασμένο Νοέμβριο σε συνεργασία με τον Ενωτικό Αγωνιστικό Σύλλογο Εργαζομένων Alpha Bank – Εμπορικής 

(ΕΝΑΣ) και το Σύλλογο Εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα (ΣΥΤΑΤΕ), ξεκίνησε τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας αγορών για τα μέλη του. Σκοπός της πλατφόρμας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής 

δύναμης των μελών μας μιας και μέσω της απευθείας αγοράς  και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) μπορεί να προσφέρει σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα και 

υπηρεσίες. 

 

Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες σε νομικό και τεχνικό επίπεδο. Υπογράφθηκαν οι νομικές 

συμβάσεις και τα συμφωνητικά συνεργασίας με την εντολοδόχο εταιρεία που θα αναλάβει τις διαδικασίες 

λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας. Παράλληλα, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα 

(WWW.UNIMARKET.GR) και ενσωματώθηκαν σε αυτήν χιλιάδες κωδικοί προϊόντων. Σημειώνουμε ότι η 

πλατφόρμα θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αρχίσει η αποστολή των emails από την εντολοδόχο εταιρεία, σε όσα μέλη μας 

έχουν αποστείλει τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Το email θα έχει ένα invitation code και θα συμπεριλαμβάνει 

συνοπτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην εφαρμογή. Ετσι ολοκληρώνονται όλες οι 
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διαδικασίες πρόσβασης για αγορές από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

 

 Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμη εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή, μπορούν να το κάνουν άμεσα, 

συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα και αποστέλλοντάς την στο e-mail του Συλλόγου: syllogos@sett.gr ή μέσω 

fax στο 211 40 300 20. 
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