
 
 
   

   

  
  
  
   

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Cosmos Business Systems αναβαθμίζει  

το λογισμικό σύστημα του Parcel24, λόγω κορωνοϊού, 

και δίνεται πλέον πρόσβαση σε όλους τους πολίτες 

 

Λευκωσία, 6/4/2020 

 

 Η Cosmos Business Systems, με σύμβαση που υπέγραψε το 2018 με το Τμήμα Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών (TTY) Κύπρου, ανέλαβε και ολοκλήρωσε το έργο των αυτόματων θυρίδων παράδοσης 

αντικειμένων, Parcel24. 

 Σήμερα, η υπηρεσία Parcel24 αποδεικνύεται μέγιστη βοήθεια δεδομένης της κρίσης COVID-

19. Μέχρι και πριν τα περιοριστικά μέτρα, που έχουν εφαρμοστεί λόγω κορωνοϊού, μόνο οι 

εγγεγραμμένοι συνδρομητές  μπορούσαν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας.   Η Cosmos Business Systems, 

σε συνεργασία με τα Ταχυδρομεία Κύπρου, αναβάθμισε το λογισμικό του συστήματος βοηθώντας στην 

προστασία των πολιτών, αλλά και των εργαζομένων των ταχυδρομείων, από τον κορωνοϊό. 

 Όλοι οι πολίτες πλέον έχουν δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία αυτόματης παράδοσης 

αντικειμένων, Parcel24, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται αναγκαία η επαφή με το προσωπικό στο 

χώρο του ταχυδρομείου για παραλαβή των πακέτων. 

 Υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση των Κυπριακών 

Ταχυδρομείων, αρκετοί παραλήπτες πλέον, εγγεγραμμένοι χρηστές και μη, θα λαμβάνουν ένα μήνυμα 

ειδοποίησης στο κινητό τους, με τον αριθμό της θυρίδας, και τον κωδικό ασφαλείας, για παραλαβή του 

πακέτου τους. 

Η ελεύθερη η πρόσβαση στο σύστημα Parcel24 θα δοθεί μέχρι τον τερματισμό των μέτρων για την 

πανδημία.  

 

 



   
  

 
 

  

 

 

 

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 2019 ανήλθε στα 32 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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