
 
 

  

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

O κος Ηλίας Ρίζος νέος Διευθυντής του Τμήματος 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

 στην Cosmos Business Systems 
 

 

Αθήνα, 25/9/2018 

 

     Ο κος Ηλίας Ρίζος, ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή της επιχειρηματικής μονάδας 

(Business Unit) Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  στην Cosmos Business Systems, με 

αρμοδιότητα την Ελλάδα και Κύπρο. 

Ο  κος Ρίζος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου της Πάτρας, με 

εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες, ενώ διαθέτει Master την Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 

από την ΕΕΔΕ.  

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο  Telecom και Networking για περισσότερα από 

28 χρόνια, έχοντας εργαστεί τόσο στις Τηλεπικοινωνίες ,  όσο και στην διαχείριση Δικτύων 

Φωνής και Δεδομένων, ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών, Solution Architect και Διευθυντής 

Τεχνολογίας. 

 Παράλληλα έχει διαχειριστεί με μεγάλη επιτυχία έργα υψηλής αξίας στο χώρο των 

Τραπεζών, εταιρειών Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών  και μεγάλων ιδιωτικών και 

δημοσίων επιχειρήσεων. Διαθέτει, επίσης, εξειδικευμένες πιστοποιήσεις σε Sales, Presales, 

Implementation & Support  για τους κατασκευαστικούς οίκους  Avaya, Cisco, Nice Systems, 

IPC Systems & 7 -twenty.com .  

Στην τελευταία συνεργασία του πριν την ένταξη στο δυναμικό της Cosmos , διετέλεσε 

Διευθυντικό Στέλεχος στον τομέα Converged Solutions & Applications , στην SingularLogic, 

καθώς και στις εταιρείες ALTEC και ΣΤΑΤ. 

Ο Πρόεδρος της Cosmos κος Δημήτρης Δάφνης ανέφερε μεταξύ άλλων 

«…Καλωσορίζουμε τον Ηλία στην οικογένεια της Cosmos με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση. Η 

συνεργασία μας με ένα τόσο έμπειρο και ικανό στέλεχος με αποδεδειγμένη αξία, έχει σαν 

στόχο την ενδυνάμωση και επέκταση των μεριδίων μας στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη 

αγορά δικτύων και τηλεπικοινωνιών, που μαζί με την ασφάλεια , αποτελούν του πυλώνες της 

τεχνολογίας για τον επόμενο ανοδικό κύκλο της Πληροφορικής 

 



 
 

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 Ελίνα Αλεξανδρίδη , τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.cbs.gr.  
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