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Παρουσίαση
Ποιοί είμαστε
H εταιρεία ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί μια πρωτοπόρο,
ανεξάρτητη, ιδιωτική εταιρεία υπηρεσιών συμβούλων στους τομείς της τεχνολογίας, της
περιφερειακής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της καινοτομίας, του περιβάλλοντος, της
διοίκησης και των διεθνών συνεργασιών.
Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα που
εφάρμοσε τη

μεθοδολογία ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών σε

βιομηχανικό πελάτη.
Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές εταιρείες που
χρησιμοποίησαν εκτενώς τις τεχνολογίες του Internet, δημιουργώντας το πρώτο
εμπορικό κόμβο internet στην Ελλάδα με τη χρήση των τεχνολογιών της Microsoft το
1995.
Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. δημιούργησε τον πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα κόμβο
για την τηλεργασία στην Ελλάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.telework.gr. Στo site
έχουν εγγραφεί πάνω από 600 τηλεργαζόμενοι.
Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία που λειτούργησε ως στρατηγικός
εταίρος έρευνας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο για τα έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η εταιρεία διατηρεί γραφεία σε όλη την Ελλάδα και πολλές αντιπροσωπίες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια. Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε., έχει το μέγεθος, την
τεχνογνωσία, την τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές να ανταποκριθεί
σε όλες τις προκλήσεις παρέχoντας συνολικές λύσεις ποιότητας σε ιδιωτικές και
δημόσιες επιχειρήσεις. Η εταιρεία διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών με το να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO / IEC 27001.

www.zeusconsulting.com - info@zeusconsulting.com

1

2

3

4
5

6

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τα ενδιαφέροντά μας

8
9
10

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ανάλυση, Σχεδίαση, Εφαρμογή και Διαχείριση Αναπτυξιακών και
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και Έργων για το δημόσιο και τους Φορείς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναπτυξιακές Μελέτες. Τοπικά Αναπτυξιακά
Προγράμματα, Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων. Υλοποίηση στρατηγικών
ανάπτυξης της καινοτομίας.

Στρατηγικός και Λειτουργικός σχεδιασμός επιχειρήσεων και οργανισμών.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων για την ενσωμάτωση των επιχειρήσεων σε
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ
Προγράμματα Χρηματοδότησης (π.χ. ΚΠΣ, Αναπτυξιακός Νόμος, κ.λπ.),
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με χρήση των νέων τεχνολογιών.
Υλοποίηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συναφών εκθέσεων.
Ανάπτυξη τεχνικών δελτίων των φορέων προστατευμένων περιοχών, Τεχνική
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ και εξειδικευμένη υποστήριξη των φορέων και οργανισμών σε ζητήματα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
διαχείρισης περιβάλλοντος. Εξειδικευμένα θέματα ενέργειας. Έλεγχος
ποιότητας νερού και αέρα καθώς επίσης και τη διαχείριση αποβλήτων.
Υπηρεσίες σε θέματα Διαχείρισης και Σχεδιασμού προγραμμάτων. Ποιοτικού
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ελέγχου Τεχνικών Έργων, Κοστολόγησης και Ολοκληρωμένης Παρακολούθησης
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
τεχνικών έργων. Διαγνωστικές μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας. .
Εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας: Σύστημα ποιοτικής
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
διαχείρισης ISO 9001, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001,
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
σύστημα διαχείρισης ασφαλείας των τροφίμων ISO 22000 (HACCP), και άλλα.
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. Διαγνωστικές
Μελέτες πληροφορικής σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, Έλεγχο ποιότητας
των προγραμμάτων πληροφορικής, Προετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για την Υλοποίηση προγραμμάτων πληροφορικής, Τεχνική υποστήριξη και
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
διαχείριση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης έργων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
σε θέματα τηλεργασίας, Δίκτυα (Διαδίκτυο, Intranet, Extranet), Πολυμέσα,
Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Κατάρτιση και μεταφορά τεχνογνωσίας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Υπηρεσίες σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων
εταιρικής επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική βοήθεια και υλοποίηση έργων στους
ακόλουθους τομείς: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Εκπαίδευση και
Κατάρτιση, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Διεθνείς Σχέσεις και Περιφερειακή
Ανάπτυξη.
Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφορικής
στην Κατάρτιση και Εφαρμογές Ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκμάθησης.
Η εταιρεία παρέχει λύσεις υποστήριξης Ε&ΤΑ σε τομείς όπως: Ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, Συστήματα διαχείρισης γνώσης, πλατφόρμες τηλεργασίας και
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, Cloud computing, Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική
(SOA), Ηλεκτρονικό εμπόριο, Πολυμεσικές εφαρμογές, Κυβερνασφάλεια,
Ασφάλεια Συστημάτων ΤΠΕ, Internet of Things.
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Στρατηγική & Όραμα
Δήλωση Οράματος
Η ανάπτυξη και η λειτουργία της εταιρείας εδράζονται στην εταιρική βασική αρχή:
"ποιότητα, αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς
και τις τεχνολογικές εξελίξεις".

Δήλωση Αποστολής
Η αποστολή μας είναι να γίνουμε η πιο επιτυχημένη εταιρεία συμβούλων στην
Ελλάδα, τηρώντας τις αρχές μας, που αποτελούνται από τη γνώση, την
αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα. Γνώση για εμάς σημαίνει:
εφαρμογή της πιο σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη πρωτοποριακών
υπηρεσιών, την άριστη ποιότητα και την ικανότητα της ευέλικτης προσαρμογής και
της ανάπτυξης της κάθε ανάγκης του πελάτη.
 Η Αποτελεσματικότητα συνοδεύει κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, με την
υλοποίηση των στόχων του πελάτη μας.
 Η Αξιοπιστία και η Ακεραιότητα αποτελούν τους κύριους άξονες της
επιχειρηματικής μας κουλτούρας.
Η μεγιστοποίηση της αξίας και η απόδοση των πελατών μας όπως επίσης η συνεχής
βελτίωσή μας αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφίας μας, διασφαλίζοντας τη
συνεχή ανοδική πορεία της εταιρείας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η βελτιστοποιημένη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, η συνεχής
παρακολούθηση και η ενημέρωσή τους, η ικανότητα της κατανόησης των
απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών μας, η ειδίκευση και η τεχνογνωσία του
προσωπικού μας και η σταθερή επέκταση των δραστηριοτήτων που μας
εξυπηρετούν στο εξωτερικό και ενισχύουν την αποστολή μας και το όραμά μας.
→Είμαστε από τους ηγέτες στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
→Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην υλοποίηση των στόχων τους,
συμβάλλοντας στη συνεχή ανάπτυξή τους.
→ Στοχεύουμε στη συνεχή μας ανάπτυξη.
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Αξίες
Από την ίδρυση της εταιρείας το 1992, στόχος μας ήταν να δημιουργηθεί μια
οργάνωση με σαφή σκοπό και στρατηγική που θα βλέπει συνεχώς μπροστά και θα
συνεχίζει τη δραστηριότητά της στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων της τεχνολογίας
έτσι ώστε να αποτελεί μια καινοτόμο εταιρεία που βασίζεται στη γνώση. Το όραμά
μας για την γνώση και την καινοτομία είναι ο ανθρώπινος προσανατολισμός,
καθώς οι πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποι που ερευνούν και καινοτομούν για να
δημιουργήσουν λύσεις. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών το όραμά μας πήρε
σάρκα και οστά. Σήμερα, η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. είναι ο κορυφαίος πάροχος
υπηρεσιών και το προσωπικό της εταιρείας μπορεί να αποδείξει απαράμιλλη
τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς εξειδίκευσής μας.

Επιχειρηματικοί στόχοι & σκοποί
Κοιτάζοντας το μέλλον, είμαστε πολύ σίγουροι ότι η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε.
διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο και κατάλληλο όραμα, αλλά και την ευελιξία που θα της
επιτρέψει να συνεχίσει την ανάπτυξή της έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις
της νέας εποχής. Συμμετέχοντας σε ένα διεθνές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται
κυρίως από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και την εντατική ανταγωνιστικότητα,
η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. ανοίγει το δικό της δρόμο με μια σαφή στρατηγική για το
μέλλον.

Στρατηγική ανάπτυξης
Η αξιοποίηση της συσσωρευμένης πείρας, η τεχνογνωσία και η δυναμική των
συνεργασιών της ΖΕΥΣ, επιτρέπει στην εταιρεία να ανταποκρίνεται θετικά στις
προκλήσεις των καιρών μας και να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις τεχνολογίας που
απαντούν στις ανάγκες των πελατών της.
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Υπηρεσίες
Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες ποιοτικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Τα εθνικά προγράμματα κατανέμονται μεταξύ του Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα. Στο ακόλουθο σχέδιο φαίνονται οι καλύψεις των υπηρεσιών μας στους
τομείς αυτούς.

Όσον αφορά τους κύριους Στόχους των παραπάνω υπηρεσιών,
μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
Διασυνοριακή συνεργασία, Τεχνολογία Πληροφοριών, Εκπαίδευση
και Κατάρτιση
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Επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα
Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τις
απαιτήσεις του πελάτη, με στόχο την πιο αποτελεσματική συνεργασία και το
σεβασμός προς το περιβάλλον, τις απαιτήσεις και τις δομές του πελάτη:
 Αφοσίωση στον πελάτη
 Ευελιξία για την ιδανική ικανοποίηση των αναγκών
 Εξειδικευμένο προσωπικό
 Δυνατότητα λειτουργίας σε διεθνές και πολυεθνικό περιβάλλον
 Προσαρμοστικότητα στις διαδικασίες λειτουργίας του πελάτη
 Ευελιξία στον τρόπο παράδοσης
 Μεγάλη εμπειρία στο έργο της έρευνας και της τεχνολογίας
Η εταιρεία συνδυάζει ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία κάθε έργο που έχει αναλάβει.

Πολιτική Ποιότητας
Η εταιρεία διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζοντας
ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO / IEC
27001 και υλοποιεί τα έργα που αναλαμβάνει με σύγχρονες μεθόδους διοίκησης.

www.zeusconsulting.com - info@zeusconsulting.com

Διαχείριση & Ανθρώπινο Δυναμικό
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Δρ Νίκος Μπογονικολός.
Από το 1987 ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος των επιχειρηματικών
φορέων που σχετίζονται με: Τεχνολογίες Πληροφοριών, Διαστημικές Τεχνολογίες,
Εθνική Ασφάλεια , Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα (Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη) και στο
εξωτερικό, στο Βέλγιο (Βρυξέλλες), Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο), τη Γερμανία, την
Ουκρανία (Χάρκοβο, Κίεβο), το Χονγκ Κονγκ, την Τουρκία (Κωνσταντινούπολη), Ρωσία
(Μόσχα), στη Ρουμανία (Βουκουρέστι) και στη Βουλγαρία (Σόφια).
Διαχειριστής Έργων στους τομείς της επιχειρηματικής βοήθειας, την εσωτερική
ασφάλεια, την καινοτομία, την τεχνολογία πληροφοριών, το διάστημα, την κατάρτιση
και την περιφερειακή ανάπτυξη στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, στην Ευρώπη,
συνολικού προϋπολογισμού των έργων πάνω από 1.000.000.000 ευρώ.
Senior Analyst WIKISTRAT (www.wikistrat.com).
Εμπειρογνώμονας σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Ένωσης Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσμων της Ευρώπης
(UNICE) -τώρα «Business Europe» στον τομέα της Επιχειρηματικής βοήθειας, την
Καινοτομία, την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη,την Εκπαίδευση και τις Σχέσεις
με Τρίτες Χώρες. Ανώτερος Σύμβουλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και
Δυτικής Ελλάδος για Ευρωπαϊκά θέματα. Συμβάσεις για τις Ανώτερες Συμβουλευτικές
και την Αξιολόγηση για το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης - τη Γενική Γραμματεία
Προστασίας Καταναλωτή των Δυτικών Βαλκανίων, της "FYROM, τη Σερβίας, της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου". Αξιολογητής στη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας. Ανώτερος σύμβουλος σε Υπουργεία. Σύμβουλος στις κυβερνήσεις σε
όλο τον κόσμο.
Το επιστημονικό του έργο οδήγησε σε τρεις ευρεσιτεχνίες που έχουν κατατεθεί από τις
εταιρείες IBM, Microsoft και ΝΕC στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Από την IBM, το Δίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας των Ηνωμένων Πολιτειών 6990494 "identifying links of interest in a web
page". Από τη ΝΕC, το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας των Ηνωμένων Πολιτειών 7043685 "webcontent providing method and web-content providing system". Από τη Microsoft, το
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ηνωμένων Πολιτειών 7567967 "Business application entity
subscriptions synch operation management".
Έχει εμπλακεί παγκοσμίως με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με εμπειρία σε
επιχειρηματικές συμφωνίες σε περισσότερες από 30 χώρες.
Είναι ο δημιουργός μιας μοναδικής ολιστικής μεθοδολογίας ασφαλείας "Total Security
Process Reengineering”.
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Το προσωπικό της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. αποτελείται από υψηλής ποιότητας
τεχνοκράτες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Η εταιρεία διαθέτει μόνιμο
προσωπικό πάνω από 30 άτομα και ένα μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών. Η
εταιρεία συνεργάζεται με αποκλειστικούς εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες που
έχουν γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Οι περισσότεροι από
τους εξωτερικούς συμβούλους συνεργάζονται με την εταιρεία σε μόνιμη βάση και άλλοι
καλούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για την ανάληψη της εκτέλεσης ειδικών
έργων. Όλα τα επαγγελματικά στελέχη της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. έχουν τουλάχιστον
πτυχίο πανεπιστημίου και αρκετά έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές μετά το
πανεπιστήμιο και έχουν Διδακτορικό
Οι γλώσσες εργασίας της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. είναι τα ελληνικά,τα αγγλικά, τα
γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά,τα βουλγαρικά και τα ρωσικά.
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Εμπειρία
σε
Διεθνείς
Προγράμματα της ΕΕ

συνεργασίες

και

Η συμμετοχή της ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αποτελεί ένα στρατηγικό
στόχο και επιλογή. Η μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας σε τέτοιου είδους δραστηριότητες έχει
εξασφαλίσει την επαρκή τεχνογνωσία για την επιτυχή ολοκλήρωση των πολύπλοκων έργων.
Ενδεικτικό έργο του συμβούλου για θέματα της ΕΕ:
 Η πραγματοποίηση μιας μελέτης για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο:
"STOA Επιστημονικές και Τεχνικές Επιλογές, Ανάπτυξη των τεχνολογιών παρακολούθησης
και τους κινδύνους της κατάχρησης των οικονομικών πληροφοριών”. Σκοπός της μελέτης
ήταν η περιγραφή της κατάστασης των τεχνολογικών μέσων που διατίθενται για τη διακοπή
της πορείας και της μετάδοσης των δεδομένων στον τομέα της τεχνολογίας των
πληροφοριών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
 Έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
 Έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε GRID τεχνολογίες (έργα COG, GRASP, LEGIWG).
 Η πρώτη εκδήλωση της διεθνούς συνεργασίας των επιχειρήσεων με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός των κρατών-μελών της ΕΕ το 1995 με τίτλο INTERPRISE
BULGARIA ’95.
 Η ίδρυση του πρώτου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Group Ενδιαφέροντος (Ε.E.I.G.) με έδρα
την Ελλάδα, ΖΕΥΣ EEIG και αριθμό εγγραφής ΕΟΟΣ νο. 1.
 Η παρακολούθηση και η εσωτερική αξιολόγηση του ευρωπαϊκού έργου Waste Train, η
Επαγγελματική Κατάρτιση, η Εκπαίδευση, η διαβίβαση των πληροφοριών σε ενημερωμένες
πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων για τη λήψη αποφάσεων / του προσωπικού που
συμμετέχει στη διαχείριση των αποβλήτων και την ανάπτυξη των ενδιάμεσων εκθέσεων
αξιολόγησης
 Σύμβουλος και συνεργάτης του «Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού».
 Η μελέτη των αναγκών και της λειτουργικότητας και η μεταφορά των διαδικασιών
τεχνογνωσίας σε περιοχές των 5 χωρών: Ισπανίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας και
Πορτογαλίας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. έχει επίσης σημαντική εμπειρία σε τεχνικά, διαδικαστικά και
διοικητικά θέματα που αφορούν τα ευρωπαϊκά σχέδια. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει με
επιτυχία ένα μεγάλο αριθμό έργων στα πλαίσια των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως IST, ESPRIT, Telematics Πρόγραμμα Εφαρμογής, Leonardo Da Vinci, INTERREG,
TIDE, Brite Euram, Τέχνη, TACIS PHARE, MED Invest και ούτω καθεξής.
Η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. έχει αναλάβει με επιτυχία συμβόλαια με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την υλοποίηση των μελετών που αφορούν την προετοιμασία των θεμάτων
της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμμετοχή της εταιρείας σε μεγάλο αριθμό
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και την
υποστήριξη των μειονεκτουσών ομάδων (γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, άνεργοι κλπ).
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Επιλεγμένο Χαρτοφυλάκιο Διεθνών Έργων


Project TeRIS: “Template for Regional Innovation System as a tool for evening out the
regional R&D investment disparities”.



IST Programme, IST–002307, “ASPIC Argumentation Service Platform with Integrated
Components”.



LEONARDO DA VINCI, Z/03/B/P/PP/168012, INTERMEDIA: “Multimedia training
programme at publicity and media field for SME/ managers”.



IST Programme, IST-2001-35464, "GRASP, Grid based Application Service Provision”.



IAP, “World Wide Web Safe Surfing Service”, 3W3S-IAP-26653.



IST programme, IST-2001-32298, "STATUS, Software Architecture that supports
Usability”.



IST Programme, IST-2000-26336, "REGNET Cultural Heritage in Regional Networks".



IST Programme, IST-1999-20483, "DEEPSIA, Dynamic on-line Internet Purchasing
System based on Intelligent Agents”.



IST Programme, IST-1999-10091, "EXTERNAL - Extended Enterprise Resources,
Network Architectures and Learning”.



CONNECT, "INO-PROJECT", CONNECT- 1999, 1604/001-001".



European Programme ERDF, “ERMIS: Regional Tourism Information Network” ERDF
97.08.10.002.



STOA work programme 1998, European Parliament / Scientific and Technical
Options, “Development of surveillance technologies and risk of abuse of economic
information”.



DG XXII work programme 1998, 17/1998, “Study of the requirements and functions
of training in innovation transfer process, covering the following countries: Spain,
France, Greece, Italy and Portugal”.



Leonardo da Vinci 1996, Pilot, No: I/96/2/275/PI/II.1.1.b/FPC, "EPSILON - Education
Planning Support for Innovative Learning Organizations and Networks".
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