
 
 

  

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επενδυτικό σχέδιο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη 

τριετία 2019-2021 ανακοίνωσε η Cosmos Business Systems, η οποία 

συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας 

Αθήνα, 12/6/2018 

Στη συνέντευξη τύπου του ομίλου Cosmos Business Systems, που πραγματοποιήθηκε στις  
12/6/2018, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 30 ετών από την έναρξη λειτουργίας της 
εταιρείας στην Ελλάδα και 10 ετών στην Κύπρο, ανακοινώθηκε ένα φιλόδοξο επενδυτικό 
σχέδιο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία, που θα χρηματοδοτηθεί από 
την επιχείρηση  και τον τραπεζικό τομέα, χωρίς να αποκλείονται και άλλες πηγές 
χρηματοδότης ( ιδιωτική ή /και δημόσια τοποθέτηση). 
 
Ο όμιλος Cosmos Business Systems αποτελεί έναν από τους βασικούς Systems Integrators 
της Ελληνικής και Κυπριακής Αγοράς, σε τομείς Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνίων και 
Ασφάλειας, Λογισμικού και Εξειδικευμένων Υπηρεσιών. 
 
Κατά την συνέντευξη, έγινε μια εκτενής αναδρομή στην ιστορία της αγοράς και της 
επιχείρησης, από το 1988  και ειδικά μετά την εξαγορά της το 2000 από το σημερινό 
management, ενώ παράλληλα έγινε και ανάλυση της σημερινής κατάστασης της αγοράς 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας το στίγμα των επιχειρηματικών σχεδίων του 
ομίλου  της επόμενης τριετίας 2019-2021. 
 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Εταιρείας κο Δημήτρη Δάφνη : «… Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις 
Τεχνολογίας οι οποίες άντεξαν την 10ετία της κρίσης, προφανώς θα έχουν ιδιαίτερο ρόλο 
στην διαμόρφωση της νέας εποχής που θα σηματοδοτηθεί από το τέλος της περιόδου αυτής. 
Παράλληλα ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, θα δώσει ισχυρή ώθηση στις Ελληνικές 
Επιχειρήσεις που έχουν τεχνογνωσία και κεφαλαιακή επάρκεια.  Η Cosmos , πιστεύουμε ότι 
θα έχει ηγετική θέση στην νέα , εντελώς διαφορετική,  περίοδο που έρχεται και 
διαμορφώνεται από τις διεθνείς τάσεις , της «συνδρομητικής πληροφορικής» , του 
centralized computing, του IOT και των εξελιγμένων μορφών διαχείρισης λογισμικού Big 
Data, και Artificial Intelligence. Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις 
ασφάλειας, θα είναι το νέο πεδίο ανταγωνισμού. Για να γίνουν οι στόχοι αυτοί πράξη, 
χρειάζονται επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. Ένα τέτοιο 
αναπτυξιακό σχέδιο εκπονήσαμε και πρόκειται να υλοποιήσουμε την επόμενη τριετία …»  
 
Οι επενδύσεις που ανακοίνωσε η εταιρεία,  θα αφορούν Ανθρώπινο Δυναμικό, Υποδομές 
Data Center και Disaster Recovery , και Κεφάλαιο Κινήσεως , ώστε να χρηματοδοτηθούν με 
επιτυχία τα νέα μεγάλα έργα σε Ελλάδα και Κύπρο ( που ήδη συμμετέχει σε έργα αξίας 100 
εκ €) και στο νέο κύμα επενδύσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του πακέτου Juncker , συνολικού 
ύψους 2 δις σε πληροφορική περίπου από τα 34 δις συνολικά.  
 



 
 

 

 

 

 

 

Σχετικά με την Cosmos Group  

 

Η Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE , CBS IT Systems Cyprus 

(LTD)  συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων 

λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς. 

 

Ο κύκλος εργασιών της το 2017 ανήλθε στα 24 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες 

επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των 

ΔΕΚΟ.  

 

Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2018, 30 χρόνια λειτουργίας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, 

κα Μαίρη Ανδρέου, τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.cbs.gr.  
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