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SPACE HELLAS

H SPACE HELLAS, είναι ένας δυναμι-
κός System Integrator που δραστη-
ριοποιείται στην Ελλάδα και στις διε-
θνείς αγορές. Μια Ελληνική εταιρεία 
η οποία από το 1985 βρίσκεται στο 
επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξε-
ων, προσφέροντας στην αγορά ευ-
ρεία γκάμα λύσεων και υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής 
και ασφάλειας. Στόχος μας είναι 
να δημιουργούμε νέα δεδομένα 
στον τρόπο λειτουργίας των δυνα-
μικά αναπτυσσόμενων επιχειρήσε-
ων, προσφέροντας ολοκληρωμένες 
λύσεις στην τεχνολογική τους ανα-
βάθμιση. Η εταιρεία μας είναι πιστο-
ποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα 
ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 
20000-1:2018, ISO 22301:2019, ΙSO 
14001:2015 και ISO 45001:2018.
Στην πολυετή πορεία της η Space 
Hellas, έχει συνάψει στρατηγικές 
συμφωνίες με τους μεγαλύτερους 
διεθνείς τεχνολογικούς οίκους και 
έχει στο ενεργητικό της μια εντυ-
πωσιακή λίστα από success stories. 
Ως καινοτόμος εταιρεία, πρωτο-
πορεί στις νέες τεχνολογικές τά-
σεις όπως Cloud Βased Services, 
Internet Οf Things, Smart Cities, Big 
Data, Blockchain, AI, κ.α. Επεκτείνε-
ται διαρκώς με νέα επιχειρηματικά 
πλάνα, επενδύοντας στην έρευνα 
και ανάπτυξη και σε τεχνολογι-
κές λύσεις, στις οποίες προσδίδει 

προστιθέμενη αξία. Η Space Hellas 
επενδύει συνεχώς στο εξειδικευ-
μένο ανθρώπινο δυναμικό της, γε-
γονός που της παρέχει σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 
την τοποθετεί ανάμεσα στις πρώ-
τες επιλογές, ενός διευρυμένου και 
μακροχρόνια πιστού πελατολογίου. 
Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών από το 2000.

Καριέρα στη Space Hellas 
Στη Space Hellas έχουμε τη δική μας 
κουλτούρα και αξίζει κανείς να πάρει 
μία γεύση από αυτήν. Υπάρχει ένα δι-
αφορετικό εργασιακό περιβάλλον 
που σε εμπνέει και ταυτόχρονα σε 
σπρώχνει μπροστά, να γίνεις καλύ-
τερος και να συμβάλλεις με τη δική 
σου σφραγίδα στο εταιρικό αποτέλε-
σμα. Είμαστε μια ανθρωποκεντρική 
εταιρεία, με τις απαραίτητες δομές 
και εταιρική διακυβέρνηση που στο-
χεύει ψηλά. Το ανθρώπινο δυναμικό 
μας εργάζεται με πάθος και σεβασμό 
ως μία ομοιογενής ομάδα. Μετά από 
πολλά χρόνια επαγγελματικής εμπει-
ρίας αποτελούμε ένα σημαντικό 
επαγγελματικό προορισμό για πολ-
λούς ταλαντούχους νέους της αγο-
ράς. Η Space Hellas είναι ένας χώρος 
δημιουργίας, όπου τα επαγγελματι-
κά όνειρα του καθενός μπορούν να 
πραγματοποιηθούν, συμβάλλοντας 
παράλληλα στο εταιρικό όραμα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Συστήματα & Υπηρεσίες 
Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής 
και Ασφάλειας
Χρονολογία έναρξης: 
1985
Αριθμός εργαζομένων: 
430+

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Μεσογείων 312
15341, Αγία Παρασκευή
Τηλ.:
210 6504100
E-mail: 
info@space.gr 
Web address:
www.space.gr
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 /SpaceHellasOfficial
 /SpaceHellas
 /company/space-hellas-s.a.

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Επιχειρηματικά Βραβεία 
Χρήμα 2019: 1ο Βραβείο 
επιχειρηματικής καινοτομίας

• IMPACT Business IT Excel-
lence (BITE) Awards 2019

Gold βραβείο στην κατηγορία 
Cybersecurity για το έργο Shield
Silver βραβείο, στην κατηγορία 
Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα για 
το έργο e-crime
Silver βραβείο στην κατηγορία 
συστήματα νέας γενιάς για το 
έργο City.Risks
Silver βραβείο στην κατηγορία 
Εφαρμογές-Λύσεις για τη 
Δημόσια Διοίκηση για το πρώτο 
έργο Υβριδικού Cloud στο 
δημόσιο της Μάλτας
Silver βραβείο στην κατηγορία 
5G & νέες υπηρεσίες internet για 
το έργο 5-Genesis

https://www.facebook.com/SpaceHellasOfficial/
https://twitter.com/spacehellas?lang=en
https://gr.linkedin.com/company/space-hellas-s.a.


https://lde.tbe.taleo.net/lde02/ats/careers/v2/jobSearch?act=redirectCwsV2&cws=40&org=SPACHELL

