
  

  

  
  
  
  
 

 

 

Δελτίο Τύπου 

H Cosmos Business Systems, χορηγός 
του 10ου Ετήσιου Συνεδρίου e-Government Forum, 

παρουσίασε το έργο της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας 
 
 

Αθήνα, 10/11/2020 

 
 H Cosmos Business Systems συμμετείχε ως χορηγός στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο «e-Government 

Forum» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 online. Ο Software Division Director της 

Cosmos Business Systems, Ανδρέας Κανδήρος, παρουσίασε την υλοποίηση του συστήματος της 

Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ) στην 1η ενότητα Ψηφιακά Συστήματα Πληροφορικής και 

Ψηφιακών Επικοινωνιών.  

 Το έργο που παρουσίασε η Cosmos Business Systems αφορούσε την υλοποίηση της Εθνικής 

Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ) για λογαριασμό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

Το πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΝΘ σχετίζεται με την υποβολή δηλώσεων κατά τον κατάπλου ή/και 

απόπλου των πλοίων, από λιμένες των κρατών μελών της ΕΕ, με σκοπό τη διευκόλυνση των θαλάσσιων 

μεταφορών σύμφωνα με την οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του έργου ήταν 

η απλοποίηση και η εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες 

μεταφορές, καθιερώνοντας την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και εξορθολογίζοντας τις 

διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων. 

 Η παρουσίαση ενός τόσο σημαντικού και μεγάλου έργου στο «e-Government Forum» είναι 

τιμή για την Cosmos Business Systems καθώς είναι το μοναδικό Συνέδριο στην Ελλάδα, το οποίο 

συστηματικά καταγράφει και αναλύει τις θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε μια εξαιρετικά κρίσιμη 

ψηφιακή εποχή για τον οικονομική ανάπτυξη της χώρας.  

 

 

 
 



  
  

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

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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