
  

  

  
  
  
  
 

 

 

Δελτίο Τύπου 

H Cosmos Business Systems προσωρινός ανάδοχος στο έργο  
«Εισαγωγή Συστήματος Αυτοματοποίησης Σημείων Συναλλαγής» 

για τα Κυπριακά Ταχυδρομεία 
 

Αθήνα, 22/12/2020 

 
 H Cosmos Business Systems, αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου «Εισαγωγή 

Συστήματος Αυτοματοποίησης Σημείων Συναλλαγής», για τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, από το 

Συμβούλιο Προσφορών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας, και Ψηφιακής Πολιτικής.  Το 

συνολικό ποσό του έργου ανέρχεται στα €2,254.383 εκ.  εξαιρουμένου του ΦΠΑ.  

 Πιο συγκεκριμένα, η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την θυγατρική της CBS IT 

SYSTEMS Cyprus LTD αναλαμβάνει τον πλήρη εξοπλισμό του έργου, που περιλαμβάνει hardware & 

software, καθώς και την λειτουργική υποστήριξη του συστήματος. Πρόκειται για το δεύτερο έργο 

«Συστήματος Αυτοματοποίησης Σημείων Συναλλαγής» των Κυπριακών Ταχυδρομείων που αναλαμβάνει 

η Cosmos Business Systems, το πρώτο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019 με την παράδοση 10 

συστημάτων αυτόματων θυρίδων ταχυδρομικών αντικειμένων. 

 Με το έργο αυτό, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας πρωτοπορεί 

στον εκσυγχρονισμό και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, και αυξάνει σημαντικά την δυνατότητα 

απορρόφησης και διαχείρισης επιπρόσθετου αριθμού αντικειμένων. 

 Η Cosmos Business Systems, έχοντας σταθερές και ακλόνητες συνεργασίες με υψηλού επιπέδου 

partners, ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και 

υπηρεσίες που σφραγίζουν κάθε ανάγκη που προκύπτει για λειτουργικότερη εργασία. 

 
 
 
 
 
 



  
  

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

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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