
 
 
   

   

  
  
  
   

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης μητρώου 

Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) 

 

15/02/2022 

 

 

Η CBS IT Systems ανέλαβε το έργο του Υπουργείου Εσωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας για την 

ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) και 

μητρώου πραγματικών δικαιούχων και φύλαξη των δεδομένων σε  κέντρα δεδομένων στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Το αντικείμενο του έργου είναι η  ανάπτυξη εφαρμογής για λειτουργία και διαχείριση δύο 

μητρώων, του  μητρώου ΜΚΟ και μητρώου πραγματικού δικαιούχου που θα φιλοξενούνται σε 

κέντρα δεδομένων και η δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες μέσω διαδικτύου από την 

κυβερνητική πύλη αριάδνη, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι ίδιοι οι ΜΚΟ αλλά και το 

προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Στόχος του έργου είναι: 

• Απαύλυνση του φόρτου εργασίας των Εφόρων και επιτάχυνση στην εξέταση των υποθέσεων 

των ΜΚΟ  

• Εναρμόνιση της Δημοκρατίας με την οδηγία που αφορά στον πραγματικό δικαιούχο  

• Γρηγορότερη έναρξη του επόμενου σταδίου ΜΚΟ, που προνοεί την συστηματική αξιολόγηση 

των εργασιών τους.   

 

 

 

 

 

 



   
  

 
 

  

 

 

 

 

 

Σχετικά με την CBS IT Systems Cyprus LTD  

 

H CBS IT Systems Cyprus LTD συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των 

ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Κυπριακής αγοράς. Ιδρύθηκε στην Λευκωσία 

της Κύπρου το 2010 ως θυγατρική εταιρεία της Cosmos Business Systems AEBE, η οποία δραστηριοποιείται στον 

τομέα της Πληροφορικής από το 1988.  

Η δραστηριότητα της CBS IT (CY) επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών (Data Centers, υποδομές πληροφορικής και δικτύων) , την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

υποστήριξης επιχειρήσεων καθώς και την εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού (ERP, CRM, BI, BPM).  Η εταιρεία 

διακινεί επίσης τυποποιημένο λογισμικό, ενώ αναλαμβάνει έργα στα οποία περιλαμβάνονται εφαρμογές, καθώς 

και υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο (Internet) και το Cloud. 

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Cosmos το 2021 ανήλθε στα 45 εκ. € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες 

επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  

Για περισσότερες πληροφορίες CBS IT Systems (Cyprus) LTD, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα. Μαίρη 

Ανδρέου, τηλ.: +357 22442101, fax: +357 22313840, email: andreoum@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.cbsit.com.cy.   
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