
  

  

  
  
  
  
 

 

 

Δελτίο Τύπου 

H Cosmos Business Systems 
 Gold χορηγός στο 6o ICT Security World 

 
 

Αθήνα, 11/12/2020 

 
 H Cosmos Business Systems, σε συνεργασία με την Hewlett Packard Enterprise, συμμετείχε ως 

Gold χορηγός στο 6ο «ICT Security World» Digital Conference την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2020. Ο κ. 

Άρης Χατζηπαπάς, Professional Services & Cyber Security Sales Manager της Cosmos παρουσίασε την 

ολοκληρωμένη λύση Aruba Clearpass στο κοινό του συνεδρίου.  

 Η Cosmos έχει αναλάβει και υλοποιήσει πολλά απαιτητικά έργα στο κομμάτι του networking 

σε Ελλάδα και Κύπρο, ως πιστοποιημένος και εξειδικευμένος συνεργάτης “Aruba Certified Clearpass 

Professional (ACCP)”. Η Gold πιστοποίηση που κατέχει, πέρα από τις πωλήσεις, αντικατοπτρίζει και την 

πολυάριθμη κατοχή πιστοποιήσεων στο κομμάτι των μηχανικών. Έχοντας την εξειδίκευση που 

απαιτείται μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων 

δικτυακών έργων. 

 Η κύρια θεματολογία του Συνεδρίου είχε συγκέντρωση στην ασφαλή χρήση κρίσιμων υποδομών 

και υπηρεσιών cloud, στις σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία Επιχειρήσεων και Φορέων εν μέσω 

κλιμάκωσης της πανδημίας του COVID-19, και στις Στρατηγικές ΚυβερνοΑσφάλειας αλλά και τη 

διαχείριση κινδύνων. 

 Η παρουσία και συμμετοχή σε ένα κομβικό συνέδριο όπως το «ICT Security World» είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για την Cosmos Business Systems, καθώς δίνεται το βήμα για επικοινωνία αλλά 

και διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο. 

 

 
 
 
 
 



  
  

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

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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