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Rossis 2013 

 
Η Rossis είναι μια Ελληνική Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας 
ειδικευόμενη στις Τηλεπικοινωνίες, η οποία στοχεύει να 
καλύψει τις ανάγκες ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων 
παρέχοντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες λύσεις με 
το «κλειδί στο χέρι». 

Στόχος της είναι να προσφέρει στους πελάτες της, υψηλού 
επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας, ώστε μέσω 
αυτών να μεγιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα και 
αποδοτικότητα της επιχείρησής τους. 

Η εταιρεία Rossis ιδρύθηκε το 2007 σε συνέχεια της μέχρι 
τότε ατομικής επιχείρησης και διεύρυνε τη δράση της με 
επιτυχία και συνεχή ανάπτυξη στον χώρο των μελετών ,των 
κατασκευών ,του εμπορίου και της πληροφορικής, 
δημιουργώνταςσυνεργασίες στρατηγικής σημασίας στο 
χώρο δράσης της. 

 

Η εταιρεία 

Αντικέιμενο εργασιών 

Οικονομικά στοιχεία 

Φωτογραφίες έργων 
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15 χρόνια κατασκευάζουμε! 

1999 

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1999 στην Αθήνα και σαν κύρια 
δραστηριότητα είχε την παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών 
εφαρμογών προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας 
στην αγορά. 

2000 

Η εταιρεία μας αρχίζει την ανοδική της πορεία με παρουσία  σε μεγάλα 
τηλεπιοινωνιακά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα (C4i ,ΑΙΑ ,ΟΤΕ TETRA, 
ραδιοζεύξεις ,κινητή τηλεφωνία ,ευρυζωνικά δίκτυα ,δορυφορικά δίκτυα) 
ενώ παράλληλα κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στο χώρο των 
κατασκευών και του εμπορίου υλοποιώντας τον στόχο μας για παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων . 

Επίσης τον ίδιο χρόνο πραγματοποιούμε άνοιγμα στην αγορά των 
Βαλκανίων,με ισχυρή παρουσία στη Ρουμανία και την υλοποίηση των 
πρώτων μας έργων. 

Το 2000 αναλαμβάνουμε και υλοποιουμε με πλήρη επιτυχία τα πρώτα 
δημόσια έργα (Στρατός-ΓΕΝ-Πεντάγωνο) και κατασκευάζουμε υποβρύχια 
ζεύξη οστικής ίνας και ρεύματος στον Αμβρακικό Κόλπο (ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ). 

Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο στου κλιματισμού σε συνεργασία με την 
KLIMATAIR AE και υλοποιούμε τα πρώτα μας έργα. 

2001 

Συνεχής ανάπτυξη και έρευνα με ανοδική πορεία και νέες αναθέσεις 
έργων από δημόσιους φορείς Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Α.Ι.Α), 
Ολυμπιακή Αεροπορία Ο.Α. 

Ανάθεση έργων από την επιτροπή ερευνών της  Ακαδημίας Αθηνών και 
κατάκτηση βραβείου για την ποιότητα εργασιών. 

Είσοδος σε νέα πεδία δράσης και υλοποίηση έργων  Κλιματισμού, 
ενέργειας, οδοποιίας, οδοφωτισμού. 

 

2002  

Αναλαμβάνουμε αυτοδύναμα την εκτέλεση και επίβλεψη ανακατασκευής 
επαγγελματικών και εκθεσιακών χώρων που απαιτούν εξειδικευμένες 
τεχνικές εφαρμογές. 

Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο του web design & web hosting. 

Η εταιρεία στελεχώνεται νε νέο ανθρώπινο δυναμικό και αυξάνει την 
υλικοτεχνική της υποδομή με νέα μηχανήματα συγκόλλησης οπτικών 
ινών ,όργανα μετρήσεων ,ανυψωτικών μηχανημάτων ,οχημάτων κ.τ.λ 

2003  

Συνεργασία  με τον Ο.Τ.Ε Ρουμανίας  και την Romtelecom νέα έργα σε 
Ρουμανία και Αλβανία. 

Συνεχής ανάπτυξη και νέες εφαρμογές σε κλιματισμό,φυσικό αέριο και 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας αιολική,ηλιακή. 

Νέα υλικοτεχνική υποδομή. 

2004 

Μελέτη για την τηλεπικοινωνιακή υποδομή του Αεροδρομίου της 
Αρμενίας. 

Νέα κτιριακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Ραδιοζεύξεις  Ελλάδας-Αλβανίας 

Υλοποίηση του έργου της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εν όψη 
ολυμπιάδας C4Ι στους περισσότερους σταθμούς του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και 
ΗΣΑΠ (συστατική επιστολή από INTRACOM). 

Νέα υλικοτεχνική υποδομή.Νέο προσωπικό. 
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2005 

Η εταιρεία γίνετε είναι επίσημος  διανομές της EL.MO Global Security 
Solutions σε όλη την Ελλάδα με προϊόντα ασφαλείας (πυρανίχνευση-
πυρασφάλεια-CCTV) και τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών. 

2006 

Δυναμική είσοδος της MARCOM στο χώρο της ενέργειας (μελέτη και 
εφαρμογή) και υλοποίηση των πρώτων μεγάλων φωτοβολταικών 
κατασκευών. 

Κατασκευή ιδιόκτητων καταστημάτων παροχης διαδικτύου (internet cafe 
flying dytes) σε όλη την Ελλάδα. 

2007 

Η ατομική επιχείρηση γίνετε Rossis μ.Ε.Π.Ε 

Νέα υλικοτεχνική υποδομή.Νέο προσωπικό.Επενδύουμε σε εξοπλισμό και 
μηχανήματα  για την εγκατάσταση, συγκόληση και εμφύσηση των 
οπτικών ινών. 

Εξειδικεύουμε τους τεχνικούς μας και ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις 
στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. 

2008 

Ξεκινάμε τα πρώτα έργα μας σε μικρή κλίμακα και συνεχίζουμε την 
εξειδίκευση μας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό ενώ παράλληλα υλοποιούμε κατασκευαστικά έργα για 
την Προεδρία της Δημοκρατίας και την Ολυμπιακή Αεροπορία . 

 

2009 

Η INTRAKAT πιστεύει σε εμάς και μας εμπιστεύετε την εγκατάσταση των 
σταθμών βάσης της κινητής τηλεφωνίας της Vodafone. 

Το έργο υλοποιείτε με μεγάλη επιτυχία και ξεκινάμε έργα μεγαλύτερης 
κλίμακας. 

2010 

H εταιρεία μας συνεχίζει την συντήρηση αλλά και την εγκατάσταση νέων 
οπτικών δακτυλίων της Hellas on line, Vodafone, Wind, τόσο στην Αθήνα όσο 
και στην περιφέρεια της Ελλάδας σε συνεργασία με την Intrakat. 

Aναλάμβάνουμε και εκπονούμε τεχνικά έργα όπως χωματουργικά, 
οδοφωτισμού, ομβρύων υδάτων άλλα και ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις σε μεγάλους πελάτες όπως τράπεζες, στρατός, εφοπλιστικές 
εταιρείες κ.τλ. 

Επίσης η Intracom telecom & Intracom Holding μας εμπιστεύτηκαν την 
κατασκευή των νέων datacenter τους δηλαδή την καρδιά και το μυαλό των 
επιχειρήσεών τους. 

2011 

Συνεργασία της Rossis με την OpenErp για αντιπροσώπευση τους στην Ελλάδα 
και εκπόνηση των πρώτων έργων στο χώρο της πληροφορικής και του 
ανοιχτού λογισμικού. 

 





Η Εταιρεία  

 

 

 

 

Η ικανότητα να μαθαίνουμε ,να αλλάζουμε 
πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές,ίσως 
είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα 
που δεν αντιγράφεται.  

Στόχοι 

Φιλοσοφία 

Ανθρώπινο δυναμικό 

Επικοινωνία 



Μυνημα προέδρου & Διευθύνοντα συμβούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η δυναμική αναπτυξιακή πορεία της ROSSIS στηρίζεται στο υψηλού 
επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, στη σύγχρονη οργανωτική δομή της 
και στις ευέλικτες επιχειρησιακές μονάδες της. 
 
Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη σε τεχνολογικούς τομείς 
και τη διείσδυση σε καινοτόμα πεδία δραστηριότητας.  
 
Σήμερα, οι εταιρίες οι οποίες ασχολούνται µε την τεχνολογία έχουν την 
ευκαιρία να ηγηθούν στην επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την 
πρόοδο της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.  
 
Η τεχνολογία ξεκινά από τον άνθρωπο και καταλήγει σ’ αυτόν. ∆εν 
αποτελεί έννοια αποδεσµευµένη από την καθημερινότητα µας αλλά 
αντίθετα, στην εξέλιξη του χρόνου, την καθορίζει όλο και περισσότερο. 
  
Οι άνθρωποι της Rossis αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του μέλλοντος με 
αποφασιστικότητα, συνέπεια και σταθερό βηματισμό ανάπτυξης. 
 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Ρώσσης Σ. Λάμπρος 

 



Δομή της εταιρείας 



Στόχοι 

Στην Rossis, οι πράξεις μας κατευθύνονται από τις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες των πελατών μας. 

Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά, σε μια 
προσπάθεια να προσφέρουμε καινοτόμες, αποδοτικές και ανθεκτικές στο 
χρόνο λύσεις, οι οποίες ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των 
πελατών μας.Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η εταιρεία συνεχίζει την 
καινοτόμο πορεία και την ανάπτυξή της με γρήγορους ρυθμούς. 

Οι στόχοι της εταιρείας αποτελούν την κινητήρια δύναμη, το λόγω 
ύπαρξής της και την αποστολή της. 

Στην Rossis, η μεγαλύτερη προτεραιότητα υπήρξε πάντοτε η ικανοποίηση 
των πελατών. 

 Έχοντας πάντα την προσοχή στραμμένη προς τους πελάτες, έτσι ώστε να 
γίνουν αντιληπτές οι πραγματικές τους ανάγκες, η εταιρεία προσφέρει 
προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες συντελούν ώστε οι επιχειρήσεις 
να βρίσκονται πάντα στην κορυφή του κλάδου τους. 

... να επιλέγεις 
... να κερδίζεις... 

... να γνωρίζεις 
 

... να βρίσκεις ό,τι πιο νέο 
 

                 τη νέα τεχνολογία! 

 



Φιλοσοφία 

Παρέχοντας με συνέπεια προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, η Rossis προσφέρει την προστιθέμενη αξία, για την οποία 
χαίρει την εκτίμηση και το σεβασμό των πελατών της. Η ποιότητα 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των δραστηριοτήτων της Rossis. 

Βασιζόμενη στην τεχνογνωσία της, η εταιρεία προσπαθεί να αναπτύξει 
καινοτόμα, αποδοτικά και αξιόπιστα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες. 

Η δέσμευση της εταιρείας ήταν και θα είναι να προσφέρει στους πελάτες 
της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

Η συνεχής προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης μιας εταιρικής 
κουλτούρας διαρκούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης, καθώς και οι 
συνεχείς επενδύσεις στην κατάρτιση και την εξέλιξη του προσωπικού της, 
έχουν συντελέσει ώστε η εταιρεία να αποτελεί έναν από τους πιο 
επιθυμητούς εργοδότες στον κλάδο της. 

Αυτός είναι ο βασικός άξονας στη φιλοσοφία της εταιρίας και το κλειδί 
της επιτυχίας της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι ίδιες αρχές αποτελούν την εγγύησή μας ότι στην Rossis θα 
συνεχίσουμε να 

«δημιουργούμε το μέλλον». 



Ανθρώπινο δυναμικό 

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία μας διαδραματίζει το 
ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο στελεχώνει όλα τα επιμέρους τμήματα 
και ιδιαίτερα της Τεχνικής Διεύθυνσης, τα οποία εκπαιδεύονται διαρκώς 
ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ανάγκες των πελατών και τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας. 
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Ανθρώπινο δυναμικό 
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Επικοινωνία 

Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκετε : 

Οδός   : Σερίφου 30 

T.K.     : 11254 

Πόλη   : Αθήνα 

Γραφεία Διοίκησης : 

Οδός   : 3χλμ Παιανίας Μαρκοπούλου & Ερχειάς 

T.K.     : 19400 

Πόλη   : Αθήνα 

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 2106644940 

Fax.: +302106645440 

Web page: www.rossis.gr 

E-mail: info@rossis 

 

Υποκατάστημα: 

Χαλκίδα 

Αβάντων 6, T.K. 34 100 

Τηλέφωνο : +30 2221303089 

 





Αντικείμενο εργασιων 

Telecommunications 

IT Infrastructure 

Constructions 

Services 





Υλοποίηση ολοκληρωμένων Τηλεπικοινωνιακών Έργων  

Ο ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος των τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν 
από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας της Rossis.  

Η εταιρεία εξειδικεύεται σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα οπτικών 
ινών, συστήματα πρόσβασης και μεταγωγής, δίκτυα δομημένης 
καλωδίωσης, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης 
σιδηροδρομικού δικτύου, ασυρματικά δίκτυα μικρής και μεγάλης 
χωρητικότητας, ευρυζωνικά ασυρματικά δίκτυα και δορυφορικά 
συστήματα (VSAT).  

Το τμήμα στελεχώνεται με έμπειρο προσωπικό, μηχανικούς και 
consultants, ενώ χρησιμοποιεί παράλληλα τις διεθνείς συνεργασίες της 
εταιρείας και την διεθνή πρακτική, για την παροχή πολύπλοκων λύσεων.  

Όσον αφορά τον τομέα του σχεδιασμού και της κοστολόγησης, συντάσσει 
σε συνεργασία με τον πελάτη τις αντίστοιχες μελέτες εφαρμογής, οι 
οποίες πιστοποιούνται από τους κατασκευαστές και τους παρόχους για 
την ακρίβειά τους, ώστε να παρέχεται στον πελάτη η καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη λύση.  

Η Rossis έχει αναλάβει αυτοδύναμα τη μελέτη , σχεδιασμό , και 
υλοποίηση χερσαίων , υποβρυχίων και εναέριων οπτικών δικτύων τόσο 
για ιδωτικούς παρόχους όσο και για δημόσιους.Είναι η πρώτη εταιρεία 
που αναλαμβάνει τη μελέτη , σχεδιασμό και υλοποίηση υποβρύχιου 
δικτύου οπτικών ινών στον Αμβρακικό κόλπο.  

Σε όλα τα έργα χερσαία δίκτυα οτικών ινών η εταιρία χρησιμοποιεί τις 
νεότερες και αποδοτικότερες τεχνικές όπως η μέθοδος εμφύσησης 
(blown fiber) και mini trenching με τον πλέον σύγχρονο δικό της 
εξοπλισμό.  

 

  

 



Υλοποίηση ολοκληρωμένων Τηλεπικοινωνιακών Έργων  

Με την υψηλή εξειδίκευση, την συνέπειά της ,την αποτελεσματική 
οργάνωση και τις σύγχρονες μεθόδους εκτέλεσης έργων, η εταιρεία 
έφερε εις πέρας πλήθος σύνθετων έργων σχετικά με:  

• δίκτυα οπτικών ινών  

• δίκτυα πρόσβασης και τηλεπικοινωνιακά κέντρα  

• δίκτυα δομημένης καλωδίωσης  

• δικτυα χαλκού 

• ευρυζωνικά ασυρματικά δίκτυου  

•  data centers  

 

Προσφέροντας υπηρεσίες :  

 Σχεδίασης μελέτης και αδειοδότησης  

 Διαχείρισης έργου πρόσκτηση χώρων για τηλεπικοινωνιακούς 
κόμβους  

 Εκσκαφές και τοποθέτηση σωληνώσεων μικροσωληνώσεων  

 Καλωδιώσεις μικροκαλωδιώσεις  

 Καλωδιακές συνδέσεις και τερματισμούς  

 Ενεργοποίηση και παράδοση δικτύων  

 Τεκμηρίωση αποτύπωση έργων  

 Συντήρησης και τεχνική υποστήριξη  

 

 Mobile Base Stations Network Development  

 Network Planning & Optimization  

 Fiber Optic Network Development  

 FTTx Solutions  

 Data Network Solutions  

 Structured Cabling  

 Automation and Control Systems  

 Security Systems  

 Integrated Facility Management Systems  

 Procurement Capabilities  

 Studies  

 Geographic Data - Information Systems (GIS) 



Telecommunications  

Σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση υποδομών, η 
εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία για την 
εγκατάσταση των καλωδίων ή/ και των οπτικών ινών καθώς 
και των υπολοίπων εργασιών (υποδομές ισχυρών και 
ασθενών ρευμάτων, ψευδοδάπεδα, κλιματισμός, κλπ) 

Η δραστηριότητα της καλύπτει ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο . 

Για τον σκοπό αυτό η εταιρία έχει ξεκινήσει την δημιουργία 
υποκαταστήματος στην Χαλκίδα, Λευκάδα και στα Ιωάννινα 
καλύπτοντας έτσι την ευρύτερη περιοχή. 

Επίσης η Rossis αναλαμβάνει παρόμοιες δραστηριότητες και 
στο εξωτερικό και για το σκοπό αυτό έχει συστήσει την 
εταιρία MARCOM INVEST CONTRUCT SRL στη Ρουμανία από 
το 2002. 

 



Telecommunications  

Η Εταιρία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένων λύσεων 
στους πελάτες της σε συνδυασμό πάντα με την αξιοπιστία και 
την γρήγορη εκτέλεση. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις 
ανταγωνιστικές τιμές οδήγησαν την εταιρία μας στην κορυφή 
των εταιριών στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. 

Η Εταιρία μας έχει δραστηριοποιηθεί και στο εξωτερικό για 
την ανάληψη και εκτέλεση έργων τηλεπικοινωνιακών και 
ραδιοτηλεοπτικών εφαρμογών 

 



IT Infrastructure 
Business Intelligence 

Η άμεση διοικητική πληροφόρηση και η γρήγορη 
λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων προϋποθέτουν 
την σωστή επεξεργασία των πληροφοριών.Μέσα 
από ένα δυναμικό και εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον 
εργασίας, δίνουμε ισχυρά εργαλεία πληροφόρησης 
στους σημερινούς σύγχρονους managers. 

Παρέχουμε: 

• Δημιουργία Datamarts  

• Από όλες τις πηγές πληροφόρησης (ελληνικά 
και ξένα ERPs, Oracle DB, SQL Server, MySQL, 
MS Office, XML κλπ.) 

• Δημιουργία πολύπλοκων δυναμικών μοντέλων 
πληροφορίας. 

• Με διαφορικό τρόπο (Change Data Capture, 
CDC) 

• Και παρουσίαση με τον καλύτερο τρόπο μέσω 
Dashboards, Pre-defined reports, Alerts, Graphs 

 



IT Infrastructure 
POINT OF SALE 

Παρέχουμε τη δυνατότητα λύσεων για καταστήματα λιανικής με το 
κλειδί στο χέρι, δίνοντας λύσεις σε όλα τα επιμέρους θέματα 
λογισμικού και εξοπλισμού. 

Η μεγάλη εγκατεστημένη βάση μας εγγυάται το επιτυχημένο 
αποτέλεσμα. 

Δυνατότητα διασύνδεσης με back end συστήματα και συστήματα 
ανάλυσης. 

Επέκταση δυνατότήτων με custom λύσεις, όπως διασύνδεση με 
κάμερες, συστήματα συναγερμού, συστήματα ασφαλείας κλπ. 

Κατασκευή infokiosk και συστημάτων ταμείων με αυτόματες 
πληρωμές. 

 



IT Infrastructure 
Portal Development 

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση σύνθετων web project 
με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου 
(CMS) βασισμένα σε Open Source άδειες χρήστη 

Μεγάλη δύναμη της εταιρίας μας είναι και η δυνατότητα 
διασύνδεσης με back end συστήματα, λόγω της 
τεράστιας εμπειρίας μας σε υλοποιήσεις κρίσιμων 
επιχειρησιακών εφαρμογών (CRM, ERP, custom κλπ.) 

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση τους.  

Επεκτείνουμε τις δυνατότητες τους με custom 
υλοποιήσεις, επιβλέπουμε τη συντήρηση και την 
βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.  

Οι προτεινόμενες λύσεις μπορούν να καλύψουν ένα 
μεγάλο εύρος αγορών από ηλεκτρονικά καταστήματα 
και portal μεχρι έργα e-government και συστήματα 
intranet.  

Όλα τα παραπάνω μπορούν να συνδυαστούν με μια 
σειρά λύσεων που παρέχουμε όπως web testing, 
database & cloud services κα. 

 



IT Infrastructure 
ERP 

ERP Enterprise Applications 

Η πολυετής εμπειρία στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση και 
βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών μας δίνει τη 
δυνατότητα να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις: 

• Διαφάνεια - Παροχή Καλύτερης Επιχειρησιακής Πληροφορίας  

• 'Ελεγχο – Ενδυνάμωση του Εμπορικού και Οικονομικού ελέγχου 
για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της επιχείρησης 

• Αποτελεσματικότητα – Βελτίωση των Επιχειρησιακών 
διαδικασιών και μείωση του κόστους.  

 



IT Infrastructure  
DIGITAL SIGNAGE 

Η εταιρεία μας παρέχει λύσεις στο χώρο Digital Signage & Media 
δίνοντας πραγματική αξία στην επένδυση των πελατών της, καθώς: 

• σχεδιάζει και υλοποιεί όλες τις υποδομές διαχείρισης και 
προβολής ψηφιακού περιεχομένου. 

• υλοποιεί καινοτόμες εφαρμογές που ενσωματώνουν 
διαδραστικότητα των χρηστών με το ψηφιακό περιεχόμενο. 

• υποστηρίζει τους πελάτες της στην παραγωγή περιεχομένου και 
τη λειτουργία των συστημάτων τους εξασφαλίζοντας επιτυχία 
κατά την παραγωγική χρήση. 

 



IT Infrastructure 
VOIP - ASTERISK 

Το Asterisk σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα 
τηλεφωνικό κέντρο που συναγωνίζεται επάξια τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα της 
παραδοσιακής τηλεφωνίας. Τα περισσότερα PBX 
συστήματα έχουν υψηλό κοστολόγιο, δικαιώματα 
χρήσης και είναι πλέον αναχρονιστικά.  

Το Asterisk έχει χαμηλό κόστος, χρειάζεται πολύ λίγη 
συντήρηση, και είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να 
μπορεί να υποστηρίξει όλα τα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών και δεδομένων. Με το Asterisk και 
έναν κοινό υπολογιστή, μπορεί ο καθένας να 
αντικαταστήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο με ένα PBX 
σύστημα προσθέτοντας VoIP, φωνητικά μηνύματα, 
τηλεδιάσκεψη και πλήθος άλλων δυνατοτήτων.  

Το Asterisk συνεργάζεται με τις πιο δημοφιλείς IP 
τηλεφωνικές συσκευές και εφαρμογές. Υποστηρίζει 
επίσης αναλογικές και ADSI τηλεφωνικές συσκευές 
(με οθόνη). Μέσω των αναρίθμητων εγκαταστάσεων 
σε όλο τον κόσμο, έχει αποδειχτεί η ακεραιότητα και 
η σταθερότητα του Asterisk τόσο σε οικιακές (SOHO) 
όσο και σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις. 

 



IT Infrastructure 

•Πληροφοριακά Συστήματα, (Servers, Pc’s, Storage, Printers, 
Plotters) 

•Λειτουργικά Συστήματα (Operating Software, Databases, 
Security) 

• Δικτυακά (LAN’s, WAN’s, Routing, Switching, Network 
Management, Internet, Intranets). 

•Πληροφοριακά Συστήματα, (Servers, Pc’s, Storage, Printers, 
Plotters) 

•Λειτουργικά Συστήματα (Operating Software, Databases, 
Security) 

• Δικτυακά (LAN’s, WAN’s, Routing, Switching, Network 
Management, Internet, Intranets). 

 

 



Constructions 

Η εταιρεία μας με τους εξειδικευμένους μηχανικούς 
της αναλαμβάνει την μελέτη  (αρχιτεκτονική, 
μηχανολογική, στατική) και κατασκευή 
οποιουδήποτέ έργου μικρού - μεγάλου.  

Οι μελέτες εκπονούνται είτε για λογαριασμό τρίτων 
είτε για λογαριασμό της εταιρείας όταν κάτι τέτοιο 
προκύπτει. 





Οικοδομικά έργα 

Η Rossis έχει αναλάβει σημαντικά έργα μικρής ,μεσαίας 
άλλα και μεγάλης κλίμακας, όπως ανέγερση: 

• κατοικιών 

• κτηριακών συγκροτημάτων 

• νοσοκομείων 

• αθλητικών εγκαταστάσεων  

• αεροδρομίων 

• δικτύων καταστημάτων 

• Βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

  στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 



Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

H Rossis έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία των 
μεγαλυτέρων εταιρειών του χώρου της ηλιακής 
ενέργειας. 

Έτσι οι πελάτες μας αισθάνονται τη σιγουριά ότι 
έχουν προμηθευτεί τα καλύτερα προϊόντα της 
αγοράς και ότι η επένδυσή τους θα αποδίδει για 
πολλά χρόνια.  



Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

H Rossis παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως: 

1. Διαχείριση και απόκτηση Αδειών.    

2.  Σχεδιασμό και Μελέτη Φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων σε γήπεδα και κτίρια με το «κλειδί 
στο χέρι». 

3. Επιλογή και Προμήθεια υλικών και συστημάτων. 

4. Κατασκευή και Εγκατάσταση υλικών και 
συστημάτων 

5. Διαχείριση Έργου. 

6. Εκπαίδευση προσωπικού. 

7. Υποστήριξη Συστημάτων (Συντήρηση, Τεχνική 
βοήθεια, Αναβάθμιση). 

 



Μεταλλικές κατασκευές 



Έργα υποδομών 





Οικονομικά στοιχεία 
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 C4i ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ROSSIS  ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.(ΣΥΡΑΓΓΕΣ) 





ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ C4i ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑ  
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ Ο.Τ.Ε  



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ C4i ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ Ο.Τ.Ε  



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ C4i ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Ο.Τ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ C4i 

ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΘΕΣΗ 

ΣΤΡΑΒΑΕΤΟΣ 



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 

RACK KAI ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INTERNET CAFE 



C4i 



ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ CARGO  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 



ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & C4i 



ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & C4i 



ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΧΟΥΡΓΕΙΟ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & C4i 



ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & C4i 



ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & C4i 



ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & C4i 



ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & C4i 



ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 



ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 



ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ 



ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ  

ΣΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ 



ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ  

ΣΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ 



Ευχαριστούμε για το χρόνο σας .! 


