
 
 

 
  

Λύσεις για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

του 21ου Αιώνα 
 

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και 
υπογραφή 

από την Cosmos Business Systems 

 

 

 

Στο 6ο Συνέδριο “Smart Cities” με θέμα  «Λύσεις  για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση του 21ου Αιώνα», που διοργάνωσε η Boussias 

Communications συμμετείχε ως Χορηγός η Cosmos Business 

Systems.   

 

Η Cosmos Business Systems, με μακρά εμπειρία σε 

εξειδικευμένες λύσεις για Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρουσίασε 

την πλέον πρόσφατη λύση που αφορά την αυτοματοποιημένη 

GDPR  
25 May 2018  

Starting Date ! 
 

Audit- Σχεδιασμός-Υλοποίηση 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την εταιρεία Netbull 

παρέχουν τις απαραίτητες  υπηρεσίες συμμόρφωσης της εταιρείας σας 

με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 

 

Σας παρέχουμε: 
 

 Ενημέρωση 

 Αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

Introducing 

MS Office 365  

& GDPR 
 

    

 
 

Η Microsoft έχει σχεδιάσει το Office 365 με κορυφαία 

μέτρα ασφάλειας και πολιτικές απορρήτου για τη 

διαφύλαξη των δεδομένων σας στο cloud καθώς και 

των προσωπικών σας δεδομένων που προσδιορίζονται 

από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Διασφάλισης Προσωπικών 

Δεδομένων (GDPR).  
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διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών και ηλεκτρονικής 

υπογραφής, την εφαρμογή «Archium». 

 

Επίσης, πρότεινε λύσεις που αφορούν υπολογιστικές υποδομές, 

δίκτυα, λογισμικό, επικοινωνίες (public Wi-Fi), ασφάλεια και 

εφαρμογές για την εσωτερική οργάνωση των Δήμων. 

 

 

 

 

 

 

 

Η Cosmos Business Systems
 

ανέλαβε την προμήθεια και 

εγκατάσταση 

 του Υπολογιστικού Συστήματος 

  για το The Cyprus Institute

 

 

 

 

Το The Cyprus Institute ανέθεσε στην COSMOS BUSINESS 

SYSTEMS AEBE την προμήθεια και εγκατάσταση ενός 

Υπολογιστικού Συστήματος υψηλής απόδοσης (High 

Performance Computer) του κατασκευαστή Hewlett Packard 

Enterprise, αποτελούμενο από υπολογιστικούς κόμβους, μονάδα 

αποθήκευσης και εξοπλισμό διασύνδεσης. Σκοπός της υποδομής 

αυτής είναι  η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας της ομάδας 

του Ινστιτούτου που ασχολείται με εφαρμογές σε πρότυπες 

υπολογιστικές δομές και την ανάπτυξη αλγορίθμων και κωδικών 

 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 Δικαιώματα των υποκειμένων 

 Συμβάσεις με εκτελούντες την επεξεργασία 

 Συγκατάθεση των υποκειμένων 

 Παραβίαση Ασφάλειας Προσωπικών δεδομένων 

 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  

 (Data Protection Officer) 
 

 Διεθνής Παρουσία Εταιρείας 

 

 
 

Αναλάβαμε 

 

έργο 

 

του ΟΠΕΚΕΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε 

 

την «παροχή υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης/ συντήρησης του μηχανογραφικού 

εξοπλισμού -

 

εξυπηρετητών (servers) και χώρων αποθήκευσης 

δεδομένων (SAN,MSA) για το έτος 2018 (1/2/2018 έως 

31/12/2018)»

 

 

 

 

Το Office 365 μπορεί να σας βοηθήσουν στη μείωση των 

κινδύνων και την επιτυχή της συμμόρφωσής σας με το 

GDPR. 
 
Ένα αρχικό και σημαντικό βήμα ώστε να πληρούνται οι 

υποχρεώσεις σας με βάση το GDPR είναι να διακρίνετε και 

να ελέγξετε ποια προσωπικά σας στοιχεία διατηρείτε και 

πού. Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέσα από το Ο365 που 

μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε και να 

διαχειριστείτε την πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία. 

 

 
 

 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης και 

υπηρεσίων συντήρησης

 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

 

 

 

 

 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατακύρωσε στην Cosmos

 

Business Systems την παροχή υπηρεσιών
 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
 

δικτύων φωνής και δεδομένων και
 

εξοπλισμού πληροφορικής του Πανεπιστημίου
 

για ένα έτος.
 

 

http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/Pressletter 174 - %CE%97 Cosmos Business Systems %CE%B8%CE%B1 %CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9 %CF%83%CF%84%CE%BF 6 %CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF Smart Cities.pdf
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/pdf/1 GDPR CBS Leaflet new.pdf
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/Attachments/Introducing MS OFFICE 365 GDPR.pdf


 

κατάλληλων για την επόμενη γενιά υπολογιστικών μηχανών 

(exascale computing). 

 

 

 

 
 
 
 

Click for Cosmos video 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JhqR9vuSUm4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JhqR9vuSUm4&feature=youtu.be
http://www.cbs.gr/
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/Pressletter 175 - %CE%97 Cosmos %CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B5 %CF%84%CE%B7%CE%BD %CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1 %CF%84%CE%BF%CF%85 The Cyprus Institute.pdf


              

 

Αθήνα 

Π. Μπακογιάννη 44 

ΤΚ 144 76, Μεταμόρφωση Αττικής 

Τηλ: 210 6492800 / Fax: 210 6464069 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαίρη Ανδρέου 

email: cosmos_marketing@cbs.gr 

www.cbs.gr 

 

Κύπρος 

CBS IT Systems Cyprus LTD 

Λεωφ. Κέννεντυ 81 

ΤΚ 1076 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: +357 22442101 / Fax: +357 22313840 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Κουρής 

email: kouriss@cbsit.com.cy 

www.cbsit.com.cy 

 

Θεσσαλονίκη 

Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΘΕΡΜΗ 1 

9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης 

ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310 477670-1 / Fax: 2310 477672 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεωργία Σκεπαστιανού 

email: skepastianoug@cbs.gr 

  

 

 

 

Αν επιθυμείς διαγραφή από τη mailing list του cbs.gr, πάτησε εδώ 
Παρακαλούμε μην απαντήσεις σε αυτό το e-mail. 
Εάν χρειάζεσαι βοήθεια μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα μας www.cbs.gr  ή να επικοινωνήσεις με 

την εξυπηρέτηση πελατών, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας. 
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