
  

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Cosmos Business Systems  

ανάδοχος του έργου της Νομικής Υπηρεσίας (e-Law)  

 

Αθήνα, 01/09/2022 

Η Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ  υπέγραψε  με τους εκπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας 
την σύμβαση για το έργο E-Law για την «Αγορά δικαιώματος χρήσης ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων Νομικής Υπηρεσίας  της Κυπριακής 
Δημοκρατίας , αξίας 1.423.460 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

Το έργο υλοποιείται από την Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την CBS IT Systems 
Cyprus, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Cosmos Business Systems στην Κύπρο.  

 

Το αντικείμενο του έργου είναι η εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης υποθέσεων/εργασιών και 
αυτοματοποίησης γραφείου και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών της Νομικής Υπηρεσίας της Κύπρου, 
προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του προσωπικού της Υπηρεσίας και να 
αναβαθμιστεί η ποιότητα των εργασιών της. 

Οι στόχοι που θα επιτευχθούν είναι:  

• Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας 

• Καλύτερη διαχείριση & παρακολούθηση πληροφοριών/δεδομένων και παροχή στατιστικών 
αναφορών 

• Αυτοματοποίηση των εργασιών και ροών εργασίας 

• Εξοικονόμηση του χρόνου του προσωπικού της Νομικής Υπηρεσίας και μείωση του χρόνου 
διεκπεραίωσης εργασιών 

• Διευκόλυνση και επιτάχυνση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργών της Νομικής 
Υπηρεσίας. 
 
Η Cosmos Business Systems, ένας από τους μεγαλύτερους Systems Integrators και με πολυετή 

εμπειρία, υλοποιεί πολύπλοκα έργα σε Ελλάδα και Κύπρο, διαθέτοντας πάντα την τεχνογνωσία και το 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.  

Για την υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας η κυρία 

Ανδριάννα Αχιλλέως, Διευθύντρια Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφόρησης (ΤΥΠ) και η κυρία Νίκη 

Πασχαλίδου, Πρώτη Διοικητική Λειτουργός Νομικής Υπηρεσίας και από πλευράς αναδόχου ο κύριος 

Σπύρος Κουρής, Country Manager της CBS IT Systems Cyprus, θυγατρικής του Ομίλου Cosmos Business 

Systems. 

 



  
  

 

  

 
Από αριστερά: 
Σπύρος Κουρής, Country Manager της CBS IT Systems Cyprus 
Ανδριάννα Αχιλλέως, Διευθύντρια Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφόρησης (ΤΥΠ) 
 

 

Από αριστερά: 
Σπύρος Κουρής, Country Manager της CBS IT Systems Cyprus  
Νίκη Πασχαλίδου, Πρώτη Διοικητική Λειτουργός Νομικής Υπηρεσίας 
Ανδριάννα Αχιλλέως, Διευθύντρια Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφόρησης (ΤΥΠ) 
 



  
  

 

  

 
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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