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Η Cosmos Business Systems  

ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του Υπολογιστικού Συστήματος   

για το The Cyprus Institute 

 
Αθήνα, 09/03/2018 

 
 

H Cosmos Business Systems συνεχίζει την επιτυχή παρουσία της στην υλοποίηση έργων 

Υπερυπολογιστών με ένα νέο έργο στην Κύπρο, ενώ έχει εγκαταστήσει ένα από τα μεγαλύτερα υπερυπολογιστικά 

συστήματα στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) που προσφέρει υπολογιστική ισχύ που αγγίζει τα 

180TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). καθώς και ένα μικρότερο στο 

Πολυτεχνείο Κρήτης. Η υποδομή αυτή του ΕΔΕΤ έχει ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα 

υπερυπολογιστών και έχει συμπεριληφθεί στους 500 ισχυρότερους υπολογιστές του κόσμου. 

 

Το The Cyprus Institute ανέθεσε στην COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE ύστερα από ανοικτή 

διαγωνιστική διαδικασία 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 κατάλληλων για την επόμενη γενιά υπολογιστικών 

μηχανών (exascale computing). 

 

Το Υπολογιστικό Σύστημα θα εγκατασταθεί στις υποδομές Υπερυπολογιστή που διαθέτει το Ινστιτούτο στην 

Αθαλάσσα Λευκωσίας, Κύπρου. 

 

 Η Cosmos μέσω της υλοποίησης αυτών των έργων έχει αποκτήσει μια εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία και γνώση, 

η οποία την καθιστά ως μια από τις ελάχιστες στον Ευρωπαϊκό Χώρο, σε τέτοιας κλίμακος έργα.  

 

              

Η Cosmos Business Systems AEBE και οι θυγατρικές της , συγκαταλέγονται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων 
στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς. 

 
 Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2017 ανήλθε στα 24 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις 

του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  
 
Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2018, 30 χρόνια λειτουργίας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα Μαίρη 

Ανδρέου, τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση www.cbs.gr.  
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