
κές επιχειρήσεις τεχνολογίας οι οποίες 
άντεξαν τη δεκαετία της κρίσης. Ποια 
θεωρείτε πως θα είναι τα βασικά χαρα-
κτηριστικά αυτής της νέας περιόδου 
και ποια θέση διεκδικεί σε αυτό το πε-
ριβάλλον η Cosmos Business Systems;
Καθώς η παγκόσμια αγορά τεχνολογίας 
αλλάζει σε μια κεντροποιημένη και δικτυ-
ωμένη «συνδρομητική» κοινότητα και σε 
συνδυασμό με την «καθυστέρηση» των 
τελευταίων τριών ετών, οδηγούμαστε με 
ταχύτητα σε νέο περιβάλλον. Αφενός για 
να προλάβουμε τη διεθνή πρακτική και 
αφετέρου για να καλύψουμε το χαμένο 
έδαφος που αφήσαμε, για παράδειγμα, 
μη ανακοινώνοντας προσκλήσεις σε φο-
ρείς ώστε να απορροφήσουν τα κονδύλια 
του ΕΣΠΑ (2014-2020).  
Η τεχνολογία είναι παρούσα παντού, από 
την έκδοση εισιτηρίων για τον κινηματο-
γράφο έως την αυτόνομη κίνηση οχημά-
των μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Επομέ-
νως, η «καθυστέρηση» στην αναγνώριση 
και υιοθέτηση των τάσεων αυτών απλά 
σε βγάζει σαν επιχείρηση εκτός αγοράς 
και τη χώρα εκτός αναπτυξιακού δρόμου.
Οι επιχειρήσεις που άντεξαν τη λαίλαπα 
των δέκα αυτών ετών, έχουν να επιδεί-
ξουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως ισχυ-
ρή και προσηλωμένη διοικητική ομάδα, 
επιχειρηματική πρόταση και συνεργασί-
ες, μικρότερη έκθεση σε μη αποδοτικές 
επενδύσεις, κεφαλαιουχική βάση και 
διαθέσιμα, καλύτερη σχέση ιδίων προς 
ξένα κεφάλαια, πρόσβαση σε δανεισμό, 
μικρότερο δανεισμό, «πιστούς» πελάτες, 
εξωστρέφεια και διεθνή παρουσία, κερ-
δοφορία -για να αναφέρω μερικά- και, 
φυσικά, τύχη, αν λάβουμε υπόψη ότι στη 
σημερινή Ελλάδα μια -αδιάφορη αρχικά- 
τροπολογία μπορεί να σου «κλείσει» το 
σπίτι. Πρόσφατα είδαμε την προχειρότη-
τα και αναδρομικότητα (υποχρεώνοντας 
τις επιχειρήσεις σε υπέρογκες αναδρομι-

κές καταβολές) σχετικής διάταξης για τα 
πνευματικά δικαιώματα. 
Με δεδομένη τη μεταμνημονιακή περίο-
δο που διανύουμε και με το γεγονός ότι 
αποκτήθηκε αρκετή εμπειρία, πιστεύω 
ότι η αγορά εισέρχεται σταδιακά σε ανα-
πτυξιακούς ρυθμούς όπου θα απαιτηθούν 
επενδύσεις σε ανθρώπους και υλικά για να 
την παρακολουθήσουμε. 
Στο πνεύμα αυτό, η εταιρεία μας, μαζί με 
τις θυγατρικές της, θα ισχυροποιήσει τη 
θέση ανάμεσα στις πρώτες 5 επιχειρή-
σεις σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ ξεκίνησε 
ήδη ένα πρόγραμμα εξωστρέφειας με 

την ίδρυση του τμήματος Cosmos - IBU 
(International Business Unit) με στόχευ-
ση ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. 

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ελ-
ληνικής οικονομίας στο άμεσο αλλά και 
πιο μακρινό μέλλον;
Η επιχειρηματικότητα by default -για να 
χρησιμοποιήσω τη γνωστή φράση του 
χώρου μας- εξ ορισμού είναι αισιόδοξη. 
Κανείς δεν επενδύει για να χάσει. Επομέ-
νως, ΝΑΙ είμαστε αισιόδοξοι!
Παρ΄ όλα αυτά, πιστεύω ότι σε βραχυ-
πρόθεσμο επίπεδο, δηλαδή την επόμενη 

Πρόσφατα ανακοινώσατε ένα φι-
λόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 
5 εκατομμυρίων ευρώ για την επό-
μενη τριετία. Μπορείτε να μας πείτε 
τι ακριβώς περιλαμβάνει και ποιες 
θα είναι οι πηγές χρηματοδότησής 
του;

Ο κλάδος νέων τεχνολογιών είναι κατ’ 
εξοχήν κλάδος εντάσεως εργασίας 
αλλά και υποδομών. Αν ξεφύγουμε 
από την ελληνική πραγματικότητα της 
τελευταίας δεκαετίας στασιμότητας 
και δούμε τη μεγάλη εικόνα της διε-
θνούς αγοράς, η κύρια και ουσιαστική 
τομή είναι η μετακίνηση των υποδο-
μών από τα τοπικά συστήματα σε πε-
ριφερειακά ή διατοπικά και η χρήση 
των εφαρμογών μέσω διαδικτύου και 
μάλιστα σε συνδρομητική βάση. Αυτό 
που ονομάστηκε cloud computing. 
Η έννοια, λοιπόν, της «ιδιοκτησίας» 
των πόρων (μηχανές, λογισμικό και 

άνθρωποι, μαζί με τα δίκτυα μεταφο-
ράς - επίγεια ή εναέρια), αλλάζει με 
ραγδαίους ρυθμούς. 
Στη νέα αυτή τάση θα πρέπει να απα-
ντήσουμε με υποδομές για το cloud 
και τεχνογνωσία. 
Το επενδυτικό σχέδιο θα ξεκινήσει το 
2019 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος 
του 2021. Οι δαπάνες κατανέμονται 
σε αγορά υποδομών και τεχνογνωσία. 
Η επιτυχία του σχεδίου θα έχει σαν 
αποτέλεσμα να είμαστε ένας από τους 
λίγους integrators που θα παρέχουν 
ταυτόχρονα και τις υπηρεσίες cloud 
στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σήμερα 
είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. 
Επειδή, προφανώς η χρηματοδότηση 
είναι το κύριο ζητούμενο, η βάση θα 
προέλθει από τους μετόχους και τις 
τράπεζες. Φυσικά, αν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν, θα απευθυνθούμε και 
στην ευρύτερη αγορά: funds, Venture 
Capital, χρηματιστήριο κ.λπ.

interview

Για τον νέο κύκλο ανάπτυξης, βασισμένο στην τεχνογνωσία και στην εξωστρέφεια, που ετοιμάζει 
ο  Όμιλος Cosmos Business Systems, μας μιλάει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός του, Δημήτρης Δάφνης, 
ο οποίος παράλληλα κάνει μια ανασκόπηση στα 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην αγορά.

Συνέντευξη στον Δημήτρη Τσουκαλά  

Ο  Όμιλος Cosmos Business 
Systems συμπληρώνει φέ-
τος 30 χρόνια από την έναρ-
ξη λειτουργίας της εταιρείας 

στην Ελλάδα και δέκα από την έναρξη 
της δραστηριοποίησής του στην Κύ-
προ. Ποιες θα λέγατε πως είναι οι ημε-
ρομηνίες-σταθμοί σε αυτήν τη μακρά 
και επιτυχημένη πορεία; 
Η λειτουργία μιας επιχείρησης επί 30 
συνεχή χρόνια αποτελεί από μόνη της 
ένα πολύ σημαντικό γεγονός, αν λάβου-
με υπόψη τις τεράστιες αδυναμίες του 
ελληνικού κράτους στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και την κρίση της 
ελληνικής οικονομίας που δεν έχει ακό-
μα τελειώσει. Η Cosmos ξεκίνησε το 1988 
από μια ομάδα επιχειρηματιών που δρα-
στηριοποιούντο ήδη στο χώρο σαν επι-
χείρηση λιανικής, στην οδό Στουρνάρη. 
Η εταιρεία εξαγοράστηκε από τη σημε-
ρινή διοίκηση στην περίοδο του 2000, 
από ένα ισχυρό γκρουπ επιχειρηματιών 
που είχαν δραστηριοποιηθεί από το 1984 
στην αγορά πληροφορικής και δύο πολύ 
σημαντικές εισηγμένες επιχειρήσεις, τη 
Vodafone και την Infoquest, οι οποίες 
είναι και σήμερα μέτοχοι μειοψηφίας.
Ως πρώτος λοιπόν σταθμός μετά την ίδρυ-
ση της εταιρείας μπορούμε να πούμε ότι 
είναι το έτος 2000, με την πλήρη εξαγορά 
και αλλαγή του προφίλ της εταιρείας, σε 
εταιρεία καθαρά System Integrator και 
παρόχου ολοκληρωμένων λύσεων πληρο-
φορικής και επικοινωνιών. Το ίδιο έτος η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, από τις 
50 χιλιάδες στα 3 εκατομμύρια ευρώ, έδω-
σε και την απαραίτητη βάση ανάπτυξης.
Το δεύτερο καθοριστικό έτος είναι το 
2006 , όταν υποβάλαμε το νέο μας επεν-
δυτικό πρόγραμμα στον αναπτυξιακό 
νόμο και εγκρίθηκε η επένδυση (κτιρια-
κών και δημιουργίας εταιρείας λογισμι-
κού), ύψους 5 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η 
ίδρυση της θυγατρικής στην Κύπρο, στο 
τέλος του 2008, ήταν μέρος του σχεδια-
σμού, αλλά και της εξωστρεφούς στρατη-
γικής του επιχειρηματικού σχεδίου. 
Τρίτο και καθοριστικό milestone είναι η 
μετακίνηση στα νέα ιδιόκτητα κτίρια το 
2012 (εν μέσω της χειρότερης κρίσης μετά 
τον πόλεμο) με ταυτόχρονη αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου στα 4,3 εκατ. ευρώ. 
Το νέο κτίριο, 3.200 τ.μ., μας έδωσε όλες 
τις αναγκαίες υποδομές για να γίνει το επι-
χειρησιακό άλμα της επιχείρησης, τόσο 
σε μερίδια αγοράς όσο και σε δραστηρι-
ότητες, με αποτέλεσμα να φτάσουμε να 
συγκαταλεγόμαστε στο τέλος του 2014 
ανάμεσα στις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
του κλάδου.
Συνοψίζοντας, επειδή σήμερα πρέπει να 
προετοιμάζουμε το αύριο, και με δεδο-
μένο ότι την επόμενη τριετία αναμένο-
νται ισχυρές τάσεις βελτίωσης, μετά την 
υφεσιακή δεκαετία, ετοιμάζουμε τον νέο 
κύκλο ανάπτυξης, βασισμένο στην τεχνο-
γνωσία και την εξωστρέφεια.  Άλλωστε, 
ο κλάδος της τεχνολογίας είναι ο κλάδος 
με την αέναη αλλαγή. Κάθε εξάμηνο είναι 
πλήρως διαφορετικό από το προηγούμε-
νο. Και αν δεν προσαρμόζεσαι γρήγορα, 
απλά χάνεσαι. 

Σε ποιους τομείς εστιάζει η Cosmos 
Business Systems και ποια χαρακτηρι-
στικά της θα λέγατε πως την κάνουν να 
ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό;
Η επιχειρηματική πρόταση της CBS και 

των θυγατρικών της (Cosmos Consulting 
και CBS IT Systems Cyprus) βασίζεται 
στους τέσσερις πυλώνες αναγκών της 
αγοράς: Υποδομές Πληροφορικής, Τη-
λεπικοινωνίες, Δίκτυα και Ασφάλεια, Επι-
χειρησιακό Λογισμικό και Τεχνικές Υπη-
ρεσίες, δίνοντας στους πελάτες μας μια 
σφαιρική κάλυψη 360 μοιρών.
Η ολοκληρωμένη πρότασή μας, συνδυ-
ασμένη με τη γεωγραφική κάλυψη (σε 
παγκόσμιο επίπεδο), την προϊοντική 
κάλυψη, την τεχνογνωσία των 155 εξει-
δικευμένων στελεχών μας (κατόχων δι-
δακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων) 
και το εύρος των διεθνών οίκων που αντι-
προσωπεύουμε, κάνει την πρότασή μας 
μοναδική σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Θα τολμούσαμε να πούμε ότι αυτήν τη 
στιγμή δεν υπάρχει ανταγωνίστρια εται-
ρεία με το ίδιο προφίλ προϊόντων και υπη-
ρεσιών στην Ελλάδα ή την Κύπρο.

Πώς έκλεισε το 2017 για την εταιρεία 
και τι εκτιμάτε για φέτος; Επίσης, μπο-
ρείτε να μας δώσετε κάποια μεγέθη για 
την εταιρεία;
Το 2017 έκλεισε συνολικά στα 23 εκατ. 

ευρώ σαν όμιλος, αλλά το ενδιαφέρον 
παρουσιάζεται στην τρέχουσα οικονομική 
χρήση, όπου αναμένουμε ισχυρή άνοδο 
κατά 20% περίπου.  Ήδη στο οκτάμηνο 
(Ιανουάριος- Αύγουστος) η χρονιά τρέχει 
με άνοδο 60%, που οφείλεται στο γεγονός 
ότι επιτέλους προχώρησαν κάποια από τα 
κερδισμένα έργα της εταιρείας μας ήδη 
από το 2014, τα οποία μαζί με όλα τα μεγά-
λα έργα πληροφορικής, είχαν «παγώσει». 
Παράλληλα, «επιβραβεύτηκε» η προσπά-
θεια στην Κύπρο, όπου «έκλεισαν» δύο 
σημαντικά έργα και τα οποία ενισχύουν 
και τη θέση και το αποτέλεσμα. Η εκτί-
μηση για το 2018 είναι ότι θα κινηθούμε 
περίπου στα 28 εκατ. ευρώ με ικανοποι-
ητική κερδοφορία, μετά από μια περίοδο 
στασιμότητας 2015-2017. Θυμίζω ότι το 
2014 είχαμε επιτύχει τζίρο 32 εκατ. ευρώ. 
Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, ήδη 
βρισκόμαστε στα 155 άτομα σε Ελλάδα και 
Κύπρο, με τάσεις ανόδου λόγω της έντα-
ξης νέων δραστηριοτήτων,  όπως στον 
τομέα του Security και των επικοινωνιών.
Στον τομέα των μεγάλων έργων του πρώ-
του οκταμήνου, θα ήθελα να αναφέρω, 
μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση πολύ με-
γάλου data center σε διεθνή στοιχηματική 
εταιρεία στο εξωτερικό, την ανάληψη του 
σημαντικού έργου ασφάλειας στην Κυ-
πριακή Κυβέρνηση και του έργου δικτυ-
ακών υποδομών της Εθνικής Τράπεζας, 
την υλοποίηση του έργου του Κτηματο-
λογίου (ύψους 5 εκατ. ευρώ) και της Ναυ-
τιλιακής Θυρίδας στο Υπουργείο Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
ροή νέων έργων -τόσο στον ιδιωτικό τομέα 
όσο και στον δημόσιο- έχει αυξηθεί το τε-
λευταίο διάστημα. Κλείνοντας, θα πρέπει 
να αναφερθώ στην ιδιαίτερη ώθηση που 
έδωσε στην αγορά η εφαρμογή της οδηγί-
ας για τον GDPR, όπου υλοποιούμε περισ-
σότερα από 30 έργα και την έγκριση της 
σχετικής πρότασής μας στην πρόσκλη-
ση της Γενικής Γραμματείας  Έρευνας 
«Επιχειρώ - Καινοτομώ», που καταθέ-
σαμε μαζί με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, 
το ΕΛΚΕΘΕ, το ίδρυμα «Αθηνά» και το 
Υπουργείο Ναυτιλίας. 

Έχετε σημειώσει πως μια νέα και δια-
φορετική εποχή ανοίγει για τις ελληνι-

Δημήτρης Δάφνης,  
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός, Όμιλος Cosmos Business Systems 

Σήμερα πρέπει να
προετοιμάζουμε το αύριο

τριετία, ο κλάδος μας (όπως διαμορφώ-
θηκε μετά την κρίση) θα έχει θετικά απο-
τελέσματα, με δεδομένη την ανάγκη για 
επενδύσεις και απορρόφηση κονδυλίων, 
που δεν έγινε το τελευταίο διάστημα. 
Από την άλλη πλευρά, πολιτικές ή οικο-
νομικές αναταράξεις ενδογενείς ή εξω-
γενείς, όπως η Lehman προ δεκαετίας, 
μπορούν να ανατρέψουν το momentum. 
Μέσω της εμπειρίας που αποκτήθηκε, 
πρέπει να διατηρούμε δυνάμεις (back-
up) για ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο πε-
ριβάλλον.
Σε μέσο και μακρο-πρόθεσμο ορίζοντα εί-
ναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη, αν 
και σε επίπεδο καινοτομίας τα πράγματα 
προοδεύουν με εκθετικούς ρυθμούς και 
αυτό θα συνεχίσει τις επόμενες δεκαετί-
ες. Το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί, 
λόγω της ιδιαιτερότητας της χώρας. Αυ-
τός άλλωστε είναι και ο λόγος που θέλου-
με να διεθνοποιήσουμε την εταιρεία μας. 

Ποιοι είναι το προσωπικό σας όραμα 
για την Cosmos Business Systems; 
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να κάνεις μια 
ανασκόπηση 35 σχεδόν ετών, γυρίζοντας 
πίσω στην εποχή των main frame, πριν 
βγει ο προσωπικός υπολογιστής (που βγή-
κε από την ΙΒΜ το 1981) και να καλείσαι να 
προσδιορίσεις οραματικά τα επόμενα 35!
Προφανώς και το όραμα μιας «παρέας» 
παιδιών ηλικίας 22-23 ετών που ξεκινάει 
την επαγγελματική ζωή της τότε εντε-
λώς τυχαία και με τον ενθουσιασμό της 
ηλικίας, είναι πολύ διαφορετική σήμερα 
και φυσικά ενσωματώνει όλη αυτή την 
εμπειρία, αλλά και την επιστημονική και 
κοινωνική προσέγγιση. Δεν λείπει όμως ο 
αρχικός ενθουσιασμός και η αγάπη για τη 
«δουλειά» αυτή, που δεν σταματάει ποτέ 
- είναι μια «δουλειά» 7x24…
Με αυτές τις «υποσημειώσεις», θα τολ-
μούσα να πω ότι το όραμα για μια πρωτο-
πόρα τεχνολογικά εταιρεία στην κορυφή 
του κλάδου, που παράγει «πλούτο» για 
τους μετόχους, το προσωπικό της και 
τους συνεργάτες της, παραμένει αναλλοί-
ωτο και επίκαιρο.  Ίσως με πιο γκρίζους 
κροτάφους και περισσότερες εμπειρίες, 
το ταξίδι των ’80s συνεχίζεται με την ίδια 
ένταση και το ίδιο κέφι! 

Το πλάνο για τη συνέχεια

O κλάδος της 
τεχνολογίας είναι 
ο κλάδος με την 
αέναη αλλαγή. Κάθε 
εξάμηνο είναι πλήρως 
διαφορετικό από 
το προηγούμενο. Και 
αν δεν προσαρμόζεσαι 
γρήγορα, απλά χάνεσαι

Θα τολμούσα να πω ότι 
το όραμα για μια πρωτοπόρα 
τεχνολογικά εταιρεία 
στην κορυφή του κλάδου, 
που παράγει «πλούτο» 
για τους μετόχους, 
το προσωπικό της
και τους συνεργάτες της,
παραμένει αναλλοίωτο 
και επίκαιρο
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