
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

    
 Gold βραβείο για την Cosmos Business Systems στα IMPACT BITE 

Awards για την εφαρμογή που δημιούργησε στην Εθνική Ενιαία 

Ναυτιλιακή Θυρίδα 

Αθήνα, 29/05/2019 

 

     Μία επιπλέον  διάκριση για την Cosmos Business Systems επεφύλασσε η εκδήλωση των 

BITE Awards  , όπου έλαβε  τον Gold τίτλο στην κατηγορία Πάροχοι Λύσεων / Πακέτων 

Λογισμικών για εφαρμογές-λύσεις για την Δημόσια Διοίκηση. Η  εκδήλωση των IMPACT 

BITE Awards, πραγματοποιείται  με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία 8 χρόνια και επιβραβεύει 

κορυφαίες επιδόσεις τεχνολογίας των Ελληνικών επιχειρήσεων .  

 

      Συγκεκριμένα, η βράβευση αφορά την υλοποίηση, ενός ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος για  την Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα, το οποίο αποτελεί 

ένα οργανωμένο  πληροφοριακό σύστημα  σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων 

για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου στα λιμάνια της Ελλάδος και συνδέεται με 

το αντίστοιχο σύστημα  των κρατών μελών της ΕΕ.  

 

     Κατά την παραλαβή του βραβείου ο Πρόεδρος της Cosmos Business Systems κος Δημήτρης 

Δάφνης δήλωσε: « Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας που επιβραβεύεται μια προσπάθεια της 

παράδοσης του ολοκληρωμένου συστήματος της Ναυτιλιακής Θυρίδας , ενός κομβικού έργου 

υποδομής της μεγαλύτερης Θαλάσσιας δύναμης του Κόσμου , της Ελληνικής Ναυτιλίας. Το 

έργο πνοής παρ΄ όλες τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν,  είναι σήμερα σε λειτουργία και 

λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα της διασύνδεσης της χώρας με την ΕΕ. Πολύ σύντομα θα 

διοργανώσουμε ειδική ημερίδα ενημέρωσης σε συνεργασία με του Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας  για όλο τον κλάδο»   



 
 

 

 

Σχετικά με την Cosmos Group  

 

Η Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE , CBS IT Systems Cyprus 

(LTD)  συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων 

λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς. 

Ο κύκλος εργασιών της το 2018 ανήλθε στα 29 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 Ελίνα Αλεξανδρίδη, τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.cbs.gr.  
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