
  

  

  
  
  
  
 

 

 

Δελτίο Τύπου 

Βράβευση της Cosmos Business Systems  
στα Bite Awards για το έργο δικτύων στην Εθνική Τράπεζα 

 
 

Αθήνα, 24/09/2020 

 
 H Cosmos Business Systems, έλαβε BRONZE βραβείο στα Bite Awards για το έργο «Αναβάθμιση & 

Εκσυγχρονισμός της Δικτυακής Υποδομής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος» στην κατηγορία «Network & 

Communications, βραβεία σε Επιχειρήσεις για Βέλτιστη Χρήση / Αξιοποίηση των ICTs». 

 Το έργο, για το οποίο βραβεύτηκε η Cosmos, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε μέγεθος και 

πολυπλοκότητα έργα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα την τελευταία διετία . 

 H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανέθεσε μετά από πολύμηνη και εξαντλητική αξιολόγηση, στην 

εταιρεία Cosmos Business Systems ως αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας Huawei, τον σχεδιασμό, 

υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη για 5 έτη, ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ της κεντρικής και περιφερειακής υποδομής των 

τοπικών δικτύων της σε πάνω από 450 καταστήματα και 40 κτίρια Πανελλαδικώς, αντικαθιστώντας εκ βάθρων την 

υπάρχουσα εγκατάσταση της εταιρείας Cisco με Huawei. 

 Το έργο αυτό, περιλαμβανομένων και των καλωδιακών υποδομών, διαρκεί 2 και πλέον έτη μαζί με τις 

επεκτάσεις, καλύπτει το σύνολο της επικράτειας (500 σημεία). Η αξία του έργου το τοποθετεί στα μεγαλύτερα έργα 

του ιδιωτικού τομέα για το 2019/2020 και είναι σε επταψήφιο επίπεδο. 

 Για τις ανάγκες του έργου απασχολούνται άνω των 25 εξειδικευμένων μηχανικών δικτύων, project 

managers και μηχανισμός support/trouble shooting /help desk σε επίπεδο 7Χ24Χ365, καθώς και των τοπικών 

αντιπροσώπων μας. 

 Το βραβείο παρέλαβε ο κος Δ. Σουρμελίδης – Διευθυντής Πωλήσεων του Ιδιωτικού τομέα και ο κος Γ. 

Μουζάκης – Project Director του Technical Department. 

 

 



  
  

 
 

  

 

 

 

 

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 2019 ανήλθε στα 32 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. Βίκυ 

Κρομμύδα, τηλ: 210 6492 800 ext. 926, fax: 210 6464 069, email: krommydav@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.cbs.gr. 
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