
 

 
 
 
 
Όμιλος ΟΤΕ: Νέο έργο αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών και κυβερνοασφάλειας για την Τράπεζα Χανίων  
 

- Υψηλότερες ταχύτητες διασύνδεσης, αποδοτικότερη λειτουργία και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, 
σε συνδυασμό με αυξημένη ασφάλεια στα συστήματα και τις εφαρμογές της Τράπεζας 
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Τον Όμιλο ΟΤΕ επέλεξε η Τράπεζα Χανίων για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά της και να θωρακίσει 
τη λειτουργία της, σύμφωνα με τις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής. Το έργο αφορά στην αναβάθμιση 
των τηλεπικοινωνιακών υποδομών των κεντρικών γραφείων και των καταστημάτων της τράπεζας, 
καθώς και στην ενίσχυση της κυβερνoασφάλειας για τα πληροφοριακά και δικτυακά της συστήματα. 

Οι νέες υποδομές θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και των πελατών της Τράπεζας 
Χανίων, προσφέροντας μεγαλύτερες ταχύτητες διασύνδεσης, αποδοτικότερη λειτουργία και καλύτερη 
ποιότητα υπηρεσιών. Επιπλέον, οι λύσεις Cyber Security της COSMOTE, θα ενισχύσουν τους 
μηχανισμούς προστασίας των συστημάτων και των εφαρμογών της τράπεζας. 

Το έργο τριετούς διάρκειας, περιλαμβάνει αντικατάσταση του εξοπλισμού δικτύων, δεδομένων και φωνής, 
τόσο στα κεντρικά γραφεία, όσο και στα καταστήματα και τα ΑΤΜ’s της Τράπεζας, αναβάθμιση του 
τηλεφωνικού κέντρου, υλοποίηση ΙP τηλεφωνίας, δικτύωση μέσω Wi-Fi και τεχνική υποστήριξη. 
Αντίστοιχα, οι προηγμένες λύσεις Cyber Security της COSMOTE, θα καλύψουν τις ανάγκες της Τράπεζας, 
για αυξημένη ασφάλεια στα δίκτυα και τις υποδομές πληροφορικής (Servers, Data Center, σταθμοί 
εργασίας και cloud), ενώ θα ισχυροποιηθούν και τα επίπεδα ασφαλείας στην επικοινωνία της Τράπεζας 
με τους πελάτες της μέσω διαδικτύου. 

Ο Διευθυντής Πληροφορικής της Τράπεζας Χανίων, κ. Σήφης Κουτρουμπάς, ανέφερε: «Η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Χανίων θέλει πάντοτε να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας με στόχο να προσφέρει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες και τους εργαζομένους της, καθώς και ασφάλεια στις συναλλαγές τους. 
Σε συνδυασμό με το πρόσφατο λανσάρισμα των νέων μας υπηρεσιών web banking και mobile banking, 
αναζητήσαμε τους κατάλληλους συνεργάτες, με εμπειρία, τεχνογνωσία και όρεξη, ώστε να οδηγήσουμε τη 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στην κορυφή της τεχνολογίας, όσoν αφορά στις δικτυακές, 
τηλεπικοινωνιακές και cyber security υποδομές μας. Καταλήξαμε στον Όμιλο ΟΤΕ χωρίς ενδοιασμούς». 

Ο Διευθυντής Πωλήσεων Επιχειρησιακών & Μικρομεσαίων Πελατών  Ομίλου ΟΤΕ, κ. Διονύσιος Βελώνιας-
Μπελώνιας, δήλωσε σχετικά: «Αναπτύσσουμε εξειδικευμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και Information 
Security, που μπορούν να παραμετροποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, και σε κάθετες 
αγορές όπως ο τραπεζικός κλάδος. Η πολυετής εμπειρία μας στην υλοποίηση σύνθετων έργων, σε 
συνδυασμό με τις καινοτόμες λύσεις πληροφορικής που διαθέτουμε, μας καθιστούν αξιόπιστο συνεργάτη 
για κάθε επιχείρηση που θέλει να επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό». 

Έχοντας υλοποιήσει μεγάλα και σύνθετα έργα τηλεπικοινωνιών και ICT, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει το μέγεθος 
και την τεχνογνωσία για να οδηγήσει κάθε επιχείρηση και οργανισμό, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, 
στην νέα ψηφιακή εποχή. Ο Όμιλος ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την υγεία, τον 
τουρισμό, το ΙΤ infrastructure, τα data centers, το cybersecurity, το cloud και το Internet of Things. 
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