
  
 

 

  

  

  

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε  την ημερίδα 

«Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: καινοτόμες 

ΤΠΕ και μοντέλα ανάλυσης» 

 

Αθήνα, 22/11/2019 

 H Cosmos Business Systems, ως συντονιστής του έργου i4Sea, ολοκλήρωσε με επιτυχία την 

ημερίδα στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος «Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης 

Θαλάσσιων Περιοχών: καινοτόμες ΤΠΕ και μοντέλα ανάλυσης». 

 Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό κέντρο "Αθηνά", με την σημαντική συμμετοχή 

φορέων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. Οι εταίροι του έργου, το Ερευνητικό Κέντρο  

«Αθηνά», το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και το ΕΛΚΕΘΕ, και ο συντονιστής του έργου Cosmos Business 

Systems, συμμετείχαν στις ομιλίες της ημερίδας με στελέχη τους που έχουν κύριους ρόλους στο έργο. 

 Πιο συγκεκριμένα, το έργο i4Sea σχεδιάζει και αναπτύσσει μια καινοτόμα πλατφόρμα για 

τη συλλογή και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data) επιτήρησης θαλάσσιων 

περιοχών:VMS (Vessel Monitoring Systems), AIS (Automatic Identification System), δεδομένα που 

εκπέμπονται από ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης θαλάσσιας κυκλοφορίας (ραντάρ, θερμικές κάμερες), 

ERS, χωρικά δεδομένα, περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά. Ένα έργο σαν κι αυτό, έχει άμεση επιρροή 

στην Οικονομία της Θάλασσας και στην επιτυχή εφαρμογή σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών 

κανονιστικών πλαισίων. 

 Στην ημερίδα παρουσιάσθηκε το όραμα του έργου, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η 

αρχιτεκτονική που έχει σχεδιασθεί, αλλά και οι προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης των ερευνητικών 

και τεχνολογικών αποτελεσμάτων του έργου. Οι εγγραφές και η προσέλευση των συμμετεχόντων 

λειτούργησαν ως ενθάρρυνση και έναυσμα για διεύρυνση του ερευνητικού αντικειμένου του 

έργου. 

 

 



  
  

  

 
 
 
 

 

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. Βίκυ Κρομμύδα, τηλ: 210 6492 800 ext. 926, fax: 210 6464 069, email: krommydav@cbs.gr και 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.cbs.gr.  
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