Τι είμαστε
Τα Μακεδονικά Περιφερειακά είναι ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός εργαζομένων της Ελλάδας. Αν και ως συνεταιρισμός
εργαζομένων ιδρυθήκαμε μόλις τον Γενάρη του 2020, η ομάδα μας έχει βαθιές ρίζες στον τομέα της τεχνολογίας και
της πληροφορικής. Ο πυρήνας του συνεταιρισμού μας προέρχεται από την ομάδα της Μακεδονικά Περιφερειακά ΑΕ ή
και ακόμη πιο παλιά από τα Μακεδονικά Ηλεκτρονικά. Έχουμε λοιπόν μια ιστορία που ξεκινά από το 1967 με την
ίδρυση της Μακεδονικά Ηλεκτρονικά και είμαστε για πάνω από 50 χρόνια στην πρωτοπορία της τεχνολογίας στην
Ελλάδα.
Αυτή τη στιγμή ο συνεταιρισμός μας έχει 18 μέλη εργαζόμενους και χρειαζόμαστε ενίσχυση με νέους συνεταιριστές.
Το βασικό που κάνουμε είναι ότι "τρέχουμε" τις εταιρίες Νετκοννέκτ ΑΕ, CC-LIT ΑΕ και ΜΑΚΝΕΠ που ελέγχονται 100%
από τον συνεταιρισμό μας.
Η κύρια δραστηριότητά μας είναι η διανομή και υποστήριξη μέσων και συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων. Σε αυτό
το τομέα είμαστε κορυφαίοι στην Ελλάδα τουλάχιστον για τα τελευταία 10 χρόνια.
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Εκτός από διανομή και υποστήριξη περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών προσφέρουμε και υπηρεσίες
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αποθήκευσης, διανομής και πώλησης για λογαριασμό τρίτων από το ηλεκτρονικό κατάστημα http://www.pcshop.gr και
κυρίως μέσα από τα δύο καταστήματα cash&carry χονδρικής στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Με τη ΜΑΚΝΕΠ ξεκινήσαμε να έχουμε και μια δραστηριότητα εκτός πληροφορικής με μια προσεκτική είσοδο στην
αγορά ενοικίασης ιστιοπλοϊκών σκαφών αναψυχής.
Ρίξτε μια ματιά στους συνδέσμους των εταιριών μας για να αποκτήσετε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τις
δραστηριότητές μας.
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Together we achieve more!
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Ίσες Ευκαιρίες
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Η ίση μεταχείριση και τα ίσα δικαιώματα αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα για τον εργαζόμενο αλλά και
προτεραιότητα στον Συνεταιρισμό.
Υποστηρίζεται πλήρως και με απόλυτη συνέπεια η αρχή του σεβασμού και της ίσης μεταχείρισης όλων των
εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλου, θέσης στο οργανόγραμμα, εθνικότητας, εργασιακής εμπειρίας. Ενθαρρύνεται η
επαγγελματική ανάπτυξη όλων και η υποστήριξη με εκπαιδευτικά σεμινάρια.
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