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 Η Εταιρεία μας 

 

BPM A.E. 1 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 

 

Η BPM AE είναι μια boutique εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με έδρα την Αθήνα. Η 

BPM AE ιδρύθηκε το 1988 και από τότε προσφέρει με επιτυχία υπηρεσίες και λύσεις σε 

Ελληνικές και διεθνείς εταιρείες.  

 

Η ακεραιότητα, η δέσμευση, η αριστεία, τα αποτελέσματα και ο σεβασμός προς τους 

ανθρώπους είναι οι βασικές αξίες μας και χαρακτηρίζουν την επιχειρηματική μας 

συμπεριφορά. Υποστηρίζουμε την εταιρική βιωσιμότητα και στηρίζουμε σχετικές 

πρωτοβουλίες. 

 

Παρέχουμε λύσεις στις ανάγκες των πελατών μας οι οποίες σχετίζονται με τις 

επιχειρήσεις, τους ανθρώπους, τη χρηματοδότηση, την οργάνωση και την κοινωνία. 

Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας μας με επιλεγμένους επιχειρηματικούς εταίρους όπως 

την Persona GLOBAL Inc. – Εκπαίδευση υψηλόβαθμων στελεχών, την Δικηγορική 

Εταιρεία Πιστιόλης Τριαντάφυλλος και Συνεργάτες – τις Φορολογικές και Λογιστικές 

Υπηρεσίες της UNITYFOUR και την Quora Consulting – Workplace Excellence, 

εμπλουτίζουμε τις υπηρεσίες μας και παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες 

μας.  

 

Οι διεθνείς και σύγχρονες μεθοδολογίες, η τεχνογνωσία, η πολύτιμη εμπειρία μέσω της 

επιτυχούς ολοκλήρωσης πολυάριθμων απαιτητικών έργων,  η ουσιαστική συμβολή των 

άρτια καταρτισμένων μελών της ομάδας  μας και η δέσμευση στην επιχειρηματική ηθική 

συνθέτουν τη δική μας πρόταση αξίας προς τους πελάτες μας.  

 

Η BPM Α.Ε. διοικείται από τον Νικόλαο Σωκράτη Λαμπρούκο, Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου και την Κάθη Χριστίδου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο.  

 

Η BPM Α.Ε είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001:2008 και είναι μέλος του 

Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΣΕΣΜΑ) και του Ελληνικού 

Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas). 

 

 



  
 Οι υπηρεσίες μας  

 

BPM A.E. 2 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ 

Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με 

ιδιαίτερη έμφαση σε πέντε βασικούς πυλώνες: Επιχειρηματικότητα, Οργάνωση, 

Ανθρώπινο Δυναμικό, Χρηματοδότηση και Κοινωνία. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Εστιάζουμε στην ανάπτυξη και διοίκηση αποδοτικών επιχειρήσεων, προσθέτοντας αξία 

μέσα από επιχειρηματική ανάπτυξη, κατάλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση. 

 Επιχειρηματική ανάπτυξη 

 Υλοποίηση επιχειρηματικής ιδέας 

 Ωρίμανση και ολοκλήρωση επιχειρηματικών συμφωνιών 

 Είσοδος σε νέες αγορές 

 Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

 Σχεδιασμός 

 Ανάπτυξη στρατηγικών και επιχειρηματικών πλάνων 

 Εκτίμηση και αξιολόγηση βιωσιμότητας 

 Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός 

 Σχεδιασμός πλάνων marketing  

 Διαχείριση Έργων 

 Σχεδιασμός έργων 

 Παρακολούθηση και διαχείριση έργων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό αποτελεσματικών οργανισμών μέσα από την ανάπτυξη 

αποδοτικών δομών ευθυγραμμισμένων με την επιχειρηματική στρατηγική, την 

ενσωμάτωση και διαχείριση αλλαγής, καθώς και τη διαρκή αξιολόγηση και μέτρηση της 

απόδοσης. 

 Οργανωτικός σχεδιασμός 

 Οργανωτικός και λειτουργικός σχεδιασμός 

 Ανάλυση θέσεων εργασίας 

 Ανασχεδιασμός Διαδικασιών & Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός 

 Ανασχεδιασμός διαδικασιών (BPR) 

 Διαχείριση γνώσης 

 Διαχείριση αλλαγής 

 Αξιολόγηση και μέτρηση απόδοσης 

 Διοίκηση απόδοσης - KPIs 

 Μέτρηση ικανοποίησης πελατών 



  
 Οι υπηρεσίες μας  

 

BPM A.E. 3 

 Benchmarking – Βέλτιστες πρακτικές 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Στοχεύουμε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη διασφάλιση 

ανθεκτικότητας και παραγωγικότητας ενθαρρύνοντας την αφοσίωση και δέσμευση 

ταλαντούχων ανθρώπων, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και εξασφαλίζοντας 

αποδοτικότητα σε ένα άριστα οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον. Συνεργαζόμαστε με 

την Persona GLOBAL Inc. στην εκπαίδευση στελεχών. 

 Δέσμευση 

 Έρευνα εσωτερικού κλίματος 

 Έρευνα εταιρικής κουλτούρας 

 Διαδοχή & διαχείριση ταλέντων 

 Σχεδιασμός συστημάτων αμοιβών & κινήτρων 

 Ανάπτυξη 

 Ανάπτυξη & εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού 

 Σχεδιασμός επαγγελματικής εξέλιξης (Career paths) 

 NLP Coaching 

 Αποδοτικότητα 

 Αναδιάρθρωση εργασιακού περιβάλλοντος (Rightsizing)  

 Μέτρηση της απόδοσης του προσωπικού 

 Outsourcing 

 Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικής επικοινωνίας 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό τη διασφάλιση χρηματοδότησης μέσα 

από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και  ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. 

Συμμετέχουμε σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εταίρος ή 

ως διαχειριστής έργου. 

 Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 

 Αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων 

 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα 

 Ιδιωτική χρηματοδότηση 

 Σχεδιασμός 

 Εύρεση δυνητικών επενδυτών 

 Σχεδιασμός δομής χρηματοδότησης και διαπραγμάτευση 

 Υποστήριξη υλοποίησης 



  
 Οι υπηρεσίες μας  

 

BPM A.E. 4 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Παρέχουμε καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις της κοινωνικής οικονομίας, 

υποστηρίζοντας τη δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων, δικτύων και ΜΚΟ, 

ενισχύοντας τον κοινωνικό τους αντίκτυπο και προωθώντας πρωτοβουλίες εταιρικής 

υπευθυνότητας. 

 Εταιρική βιωσιμότητα 

 Απολογισμός βιωσιμότητας 

 Στρατηγική βιωσιμότητας 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή πρωτοβουλιών βιωσιμότητας 

 Ανάπτυξη και Υποστήριξη ΜΚΟ 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδίων δράσης 

 Χρηματοδότηση 

 Υποστήριξη λειτουργίας 

 Κοινωνική οικονομία και καινοτομία 

 Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

 Υποστήριξη νέων μορφών εργασίας και συνεργασίας 

 Διαχείριση δικτύων κοινωνικής οικονομίας και των διεπαφών τους 

 

Στο ενεργητικό της BPM καταγράφονται επιτυχείς συνεργασίες παροχής 

συμβουλευτικού έργου στους ανωτέρω θεματικούς τομείς για σημαντικό αριθμό 

επιχειρήσεων και οργανισμών που ανήκουν στους κλάδους της βιομηχανίας, των 

υπηρεσιών, του εμπορίου, της Κεντρικής Διοίκησης, των ΔΕΚΟ και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 



  
 Το ανθρώπινο δυναμικό μας  

 

BPM A.E. 5 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ 

Στελέχη 

 Νίκος Λαμπρούκος: Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ), ΜΒΑ (Manchester 

Business School), PhD (London Business School). Πρόεδρος ΔΣ 

 Κάθη Χριστίδου: Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και Marketing, MBA (Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διευθύνουσα Σύμβουλος 

 Ιωάννης Χ. Σαραντίτης: Πτυχίο Νομικής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών), ΜΒΑ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων – ΕΕΔΕ). Partner – 

Μέλος ΔΣ 

 Ανδρέας Τσοχαντάρης: Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών), ΜΒΑ (INSEAD University). Partner 

 Γιώργος Κοτρώνης: Πτυχίο Οικονομικών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών), ΜΒΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).   

 Μαρία Βώττα: Διπλ. Χημικός Μηχανικός (Πολυτεχνείο Πατρών), MSc (Stirling 

University).   

 Μαρία Κουμαριανού: Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (Deree - The 

American College of Greece).   

 Κωνσταντίνα Θεοδώρου: Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών (Paris V), DEA, PhD στην 

Κοινωνική Οικονομία (Institute d’ Etudes Socials, Παρίσι) 

 Ελπίδα Βασιλειάδου: Πτυχίο Marketing (ΑΤΕΙ Αθηνών), MSc Strategic Marketing 

(Leicester Business School)  

 Αναστάσιος Ηλιακόπουλος: Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ), DEA, PhD (Paris-

Dauphine).   

 Εμμανουήλ Σοφιανόπουλος: B. Eng Materials Technology, MPhil (Coventry 

University),   

 Ιφιγένεια Χριστοδουλίδου: Πτυχίο Ψυχολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών), Dipl. In Education & MSc Occupational Psychology (University 

College London), NLP Coach.   

 Κυριακή Βαγγή: Πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

 

 



  
 Το ανθρώπινο δυναμικό μας  

 

BPM A.E. 6 

Πέραν των ανωτέρω που αποτελούν τους μόνιμους συνεργάτες της εταιρείας, η BPM 

συνεργάζεται κατά περίπτωση και με άλλους εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. 

Διοικητική υποστήριξη: Δέσποινα Αγερώτη, Γιώτα Θεοδωροπούλου 

Νομική υποστήριξη – Συνεργασία: Πιστιόλης – Τριαντάφυλλος & Συνεργάτες 

Λογιστική – Φοροτεχνική υποστήριξη: UNITYFOUR  



  
 Οι Πελάτες μας 

 

BPM A.E. 7 

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ 

 

Η εκτενής εμπειρία της ΒΡΜ και η επιτυχής υλοποίηση των έργων που έχει αναλάβει 

έχουν οδηγήσει πολλές σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, από ποικίλους 

κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, να την εμπιστευθούν και να της αναθέτουν 

έργα κρίσιμης σημασίας για τη μελλοντική πορεία και ανάπτυξή τους. Οι κύριοι πελάτες 

της ΒΡΜ, ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι οι παρακάτω φορείς, 

επιχειρήσεις και οργανισμοί: 

 

Βιομηχανία 

 Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ  ΑΘΗΝΑΪΚΉ ΖΥΘΟΠΟΪΙΑ 

 ASTRA HELLAS  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 CAFETEX  ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ 

 ΙΝΤΡΑΚΟΜ  S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 

 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ  TASTY FOODS 

 SIEMENS (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)  ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 

 VOLKCEMENΤ (ΡΩΣΙΑ)  

 

Υπηρεσίες 

 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  UNIBRAIN A.E. 

 ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.   ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 Advanced Med  AGB HELLAS 

 Analogies Α.Ε  ANEK Α.Ε 

 AtticaBank Properties  ARTUME A.E.   

 ANTHONY GIAVRIDIS MARITIME  CHEP HELLAS ΕΠΕ 

 Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  SARMED 

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΓΕΙΑ» 

 DASKO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ & 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ) 

 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 ΈΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΛΟΥ – Γ. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

 Sound & Visual – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. 

 INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE 

SURETE NUCLEAIRE (ΓΑΛΛΙΑ) 

 ΚΕΚ ΕΛΤΑ  ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 HITEC  MASTOSCOPIA A.E. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ   MRB HELLAS 

 ΜΕΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  PICAR 



  
 Οι Πελάτες μας 

 

BPM A.E. 8 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 ΟΠΑΠ Α.Ε.  ΠΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 ΠΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ»  ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 ΠΓΝΑ «O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» – KEK  ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 PAROS SUNNY  ΣΥΚΙΩΝ BEACH 

 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  ΌΜΙΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΔΗ 

 EUROPEAN PROFILES  ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

  ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.  

 

Εμπορικές Επιχειρήσεις 

 DE AGOSTINI HELLAS  DIPLEX 

 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  MASS FASHION 

 NICOLAS GROUP  PALANCO ΕΠΕ 

 ΥΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

 BIC A.E. 

 QUEST HOLDINGS 

 

Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμοί 

 ΓΑΙΑΟΣΕ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  

 ΕΔΙΣΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

 OLYMPIC CATERING   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 ΟΔΔΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 ΠΥΡΚΑΛ – ΕΒΟ  ΗΛΠΑΠ 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)  

 

Κυβερνητικοί & Άλλοι Δημόσιοι Φορείς 

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 ΕΥΔ Ε.Π. «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»  

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 ΕΟΜΜΕΧ 



  
 Οι Πελάτες μας 

 

BPM A.E. 9 

Κυβερνητικοί & Άλλοι Δημόσιοι Φορείς 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Η.ΔΙ.Κ.Α.) 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΣΕΠΕ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ–ΠΡΟΝΟΙΑ»  ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 COMMUNITY SUPPORT FRAMEWORK 

MANAGEMENT ORGANISATION 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΑΣ 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

(EACI) 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΈΡΕΥΝΑΣ  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

– ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 

 

Τα κύρια έργα που έχει αναλάβει η ΒΡΜ σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

παρουσιάζονται ακολούθως ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας: 

Βιομηχανία 

Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ 

 Εκσυγχρονισμός – ορθολογικοποίηση δικτύων πωλήσεων 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου  

ΑSTRA HELLAS 

 Στατιστική ανάλυση επιλεγμένων μεγεθών των Ελληνικών νοσοκομείων  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Μελέτη διοίκησης προσωπικού και μηχανοργάνωσης παραγωγής  

 Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και καναλιών διανομής  

 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης 1995 και διαδικασίας προγραμματισμού  

 Μελέτη οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού  

CAFETEX 

 Τεχνικοοικονομική μελέτη ειδικής επένδυσης για υπαγωγή στις διατάξεις του 

Ν.2601/98, για μετατροπή βιομηχανικής μονάδας με στόχο την απόκτηση ευελιξίας  

ΙΝΤRΑΚΟΜ 

 Έρευνα ικανοποίησης πελατών για την υπηρεσία NOMOS (Τράπεζα Νομικών 

Πληροφοριών NOMOS) της εταιρείας INTRACOM IT SERVICES στο πλαίσιο του 

προγράμματος "Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της 

Οικονομικής Κρίσης" 

 Ανάπτυξη μοντέλου κοινωνικού απολογισμού της Εταιρείας 

 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης των Εταιρειών INTRACOM IT SERVICES και INTRASOFT 

INTERNATIONAL στο πλαίσιο του προγράμματος "Διαρθρωτική Προσαρμογή 

Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης"  
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 Τεχνική Υποστήριξη για τον χαρακτηρισμό των επενδυτικών σχεδίων ως ειδικών 

επενδυτικών σχεδίων των Εταιρειών INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS ΑΕ και 

INTRACOM TELECOM AE, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγομένων 

προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3299/04  

 Διεξαγωγή έρευνας εσωτερικού κλίματος του Τμήματος Ανάπτυξης Λογισμικού ΑΧΕ – 

στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη  

 Παροχή συμβουλευτικών / μελετητικών υπηρεσιών για την υποστήριξη στην 

ανάπτυξη & αρχική λειτουργία του ινστιτούτου τεχνολογίας INTRACOM 

 Έρευνα γνώμης εργαζομένων για τα έτη 2001 & 2008 

 Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και δευτερογενής έρευνα αγοράς για την 

παραγωγή συσκευών DECT/GSM  

 Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου 1996-1997 και 1998-1999 

ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών για παρακολούθηση και 

αξιολόγηση πελατών 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΛ. ΠΙΤΤΑΣ 

 Οικονομοτεχνική μελέτη στο πλαίσιο του Προγράμματος “Επενδύσεις στη 

μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων” (Μέτρο 2.1 του Ε.Π. Α.Α & Α.Υ. 2000 

– 2006) του Υπουργείου Γεωργίας  

 Υποστήριξη στη διαμόρφωση marketing plan 2001 – 2002 και επιχειρησιακού 

προγράμματος 2001 – 2005  

 Ανασχεδιασμός διαδικασιών (BPR) προγραμματισμού και κοστολόγησης και 

επέκταση του αντίστοιχου μοντέλου μηχανογραφικής υποστήριξης  

 Αξιολόγηση παραγόντων που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης της 

μελισσοκομικής εταιρείας Αττική.  

 Έρευνες αγοράς για νέες χρήσεις / νέα προϊόντα μελιού και ανάπτυξη Marketing 

Plans για τα κύρια προϊόντα της εταιρείας  

 Μελέτη αναδιοργάνωσης των υπαρχόντων καναλιών διανομής  

 Ανάπτυξη συστήματος εταιρικού προγραμματισμού και λογισμικού υποστήριξης 

 Παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου: "Πρόγραμμα εμπορικής επέκτασης και 

διοικητικού εκσυγχρονισμού" στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΜΜΕ 

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ  

 Κατάρτιση και παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού Σχεδίου 2006-2008 
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 Συμβουλευτική υποστήριξη της εταιρείας για την υλοποίηση του έργου 

"Πρωτοβουλία Μήλος" 

 Συμβουλευτική υποστήριξη της εταιρείας για την υλοποίηση του έργου 

"Πρωτοβουλία Φωκίδα"  

 Προμελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή και λειτουργία χώρων για την κάλυψη 

των αναγκών που θα δημιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων  

 Διαχείριση έργων και παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου 1995-

1997 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου 1998-1999 

 Έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων και οργανωσιακού κλίματος  

 Τεχνοοικονομική μελέτη βελτίωσης συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας 

εργοστασιακών χώρων   

 Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (DSS) 

SIEMENS (Τεχνικές Υπηρεσίες) 

 Στρατηγικό – Επιχειρησιακό σχέδιο και έρευνα αγοράς  

TASTY FOODS 

 Εκσυγχρονισμός γραμμής παραγωγής πατάτας και εισαγωγή συστήματος 

ανακύκλωσης νερού έκπλυσης πατάτας  

 Παρακολούθηση υλοποίησης έργων βιολογικού καθαρισμού και Twin Screw Extruder  

 Τεχνικοοικονομική μελέτη ειδικής επένδυσης Twin Screw Extruder για υπαγωγή στις 

διατάξεις του άρθρου 23β, του Ν.1892/90, για μετατροπή βιομηχανικής μονάδας με 

στόχο την απόκτηση ευελιξίας  

 Διαχείριση έργων και παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου 

(Business Plan)  

 Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου 

 Τεχνικοοικονομική μελέτη επένδυσης βιολογικού καθαρισμού (WWT) 

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 

 Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης 

μεταλλευτικής μονάδας στην περιοχή της Θράκης. Παρακολούθηση και υποστήριξη 

της διαδικασίας υλοποίησης της επένδυσης.  

VOLKCEMENΤ (Ρωσία) 

 Στρατηγική ανάλυση, μελέτη εκσυγχρονισμού  
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Υπηρεσίες 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Γενική αναδιοργάνωση και αυτοματισμός των καταστημάτων και των κεντρικών 

υπηρεσιών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (συμμετοχή στο έργο ως 

υπεργολάβος της PLANET) 

 Συμμετοχή στο έργο: “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τετράμηνη υποστήριξη της 

Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην επέκταση του νέου τρόπου λειτουργίας στο 

δίκτυο” 

ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 

 Σχεδιασμός και κατάρτιση Marketing Plan της εταιρείας 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική 

Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, 

εντός της Οικονομικής Κρίσης» 

 Κατάρτιση – υποβολή φακέλου πρότασης για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της 

ACCESS Α.Ε. στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου (Ν3908/11) 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 Εκπόνηση σχεδίου εμπορικής πολιτικής Αττικής οδού  

ADVANCED MED  

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της ADVANCED MED στο πλαίσιο του 

προγράμματος "Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως 

υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)"  

AGB HELLAS 

 Σχεδιασμός έρευνας βάσης 2002 

 Σχεδιασμός και αναλύσεις αποτελεσμάτων της έρευνας βάσης. Σχεδιασμός 

συντήρησης – ανανέωσης και επέκτασης του Panel  

ANALOGIES Α.Ε. 

 Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου 

“Ενισχύσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης – ANALOGIES (E‐IV‐ANALOGIES)”, στο πλαίσιο 

της προκήρυξης “Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών τεχνολογικών συνεργατικών 

σχηματισμών στη μικροηλεκτρονική”  
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 Παροχή υπηρεσιών διοίκησης (project management) του έργου “Ανάπτυξη δομών 

πυριτίου φυσικού επιπέδου (ΑΝΑPHY)”, στο πλαίσιο της προκήρυξης “Φάση-2 

Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη 

Μικροηλεκτρονική”  

 Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών – project management για την 

υποστήριξη της ANALOGIES στο πλαίσιο του έργου ΠΡΑΞΕ ΦΑΣΗ Β΄ (Μέτρου 4.1 

Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα)  

ANEK A.E. 

 Παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του προγράμματος "Διαρθρωτική 

Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης" 

 Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των ευκαιριών χρηματοδότησης των 

δράσεων της επιχείρησης στο πλαίσιο του προγράμματος "Διαρθρωτική Προσαρμογή 

Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης" 

 Σύστημα αξιολόγησης και εγχειρίδιο / Οδηγός μέτρησης απόδοσης εργαζομένων στο 

πλαίσιο του προγράμματος "Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και 

Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης " 

ANTHONY GIAVRIDIS MARITIME 

 Ανάπτυξη εγχειριδίου οργάνωσης & διαδικασιών   

ARTUME A.E. 

 Εκπόνηση μελέτης κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων για το έργο που πρόκειται να 

κατασκευάσει η ARTUME A.E.  

ATTICABANK PROPERTIES 

 Κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδίου 

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

 Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης  

CHEP HELLAS ΕΠΕ 

 Αναζήτηση και επιλογή ενός/μίας Asset Administration Support Greece Bulgaria, που 

θα έχει έδρα απασχόλησης στην Θεσσαλονίκη  

 Αναζήτηση και επιλογή Customer Service Account Manager και Development 

Manager Northern Greece 

 Αναζήτηση και επιλογή ενός Sales Representative 



  

BPM A.E. 15 

 Αναζήτηση και επιλογή ενός Junior Account Executive 

DASKO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 Γενική στρατηγική & οργανωτικό μοντέλο του Ομίλου  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” 

 Διεξαγωγή ειδικών ερευνών για το σχεδιασμό δεικτών ποιότητας & κοστολόγησης 

των παρεχόμενων υπηρεσιών  

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

 Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την υποβολή 

πρότασης στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση & τη σύνταξη κανονισμού προμηθειών 

συγχρηματοδοτούμενων έργων  

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και πιστοποίηση της 

διαχειριστικής επάρκειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής  

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την αξιοποίηση 

χρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικότερα του 

προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 – 2013 & ανάπτυξη Master Plan δράσεων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Προμελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης εταιρείας συμβούλων ασφαλιστικών ταμείων  

 Γενικός σύμβουλος για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Ενοποίηση αρχείων ασφαλισμένων 

τραπεζών και δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων»  

ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 Παρακολούθηση και έλεγχοι ποιότητας της έρευνας μέτρησης ραδιοφωνικής 

ακροαματικότητας στην Αττική, που διενεργείται από την εταιρεία ερευνών Focus 

Α.Ε.  

 Παροχή υπηρεσιών ως σύμβουλος για τη διενέργεια εκ μέρους της Ε.Ι.Ι.ΡΑ. 

διαγωνισμού για την ανάθεση σε ανεξάρτητη εταιρεία της μέτρησης της 

ακροαματικότητας του ραδιοφώνου 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

 Εκπόνηση της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του έργου “Οι νέοι συναντούν την 

Ευρώπη των νέων” που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία  

EUROPEAN PROFILES 

 Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών  

 Διοίκηση και διαχείριση του επενδυτικού έργου της εταιρείας, που εντάχθηκε για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» του ΕΠ 

«Κοινωνία της Πληροφορίας»  

INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE [Γαλλία] 

 Συγκριτική ανάλυση των αντιλήψεων του κοινού και των ειδικών εμπειρογνωμόνων 

σχετικά με τους αντιλαμβανόμενους κινδύνους  

HITEC 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου  

KEK ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Ανάπτυξη στρατηγικού – Επιχειρησιακού σχεδίου 

 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για εξ’ αποστάσεως κατάρτιση συμβούλων 

προώθησης τεχνολογίας 

 Νέο μοντέλο οργάνωσης – Κατάρτιση περιγραφών – προδιαγραφών θέσεων εργασίας 

KEK ΕΛΤΑ 

 Κατάρτιση – Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία ΙΕΚ, που θα 

εστιάζεται στην προσφορά αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα των 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ΚΕΚ ΕΛΤΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ) 

 Μελέτη ανάλυσης - καταγραφής καινοτόμων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους 

επιχειρηματίες ή επιχειρηματικές δραστηριότητες 
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 Ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στρατηγικού 

σχεδιασμού του τουριστικού τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και 

Παρατηρητήριο Τουρισμού  

 Ανασχεδιασμός του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών 

και κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης   

MASTOSCOPIA A.E. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της Mastoscopia στο πλαίσιο του 

προγράμματος “Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως 

υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)”  

ΜΕΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Υλοποίηση της ενέργειας «Πρότυπα Κοινωνικής Υπευθυνότητας» που υλοποιείται στο 

πλαίσιο του μέτρου 5.1 του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» 

MRB HELLAS 

 Σχεδιασμός Exit Poll βουλευτικών εκλογών Μαρτίου 2004 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΔΗ 

 Ανάπτυξη και παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου  

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος: «Σύνταξη κλαδικών 

σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που 

απασχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης» 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος: «Σύνταξη κλαδικών 

σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που 

απασχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης» 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε είκοσι (20) επιχειρήσεις – μέλη της 

ομοσπονδίας στο πλαίσιο του προγράμματος: «Σύνταξη κλαδικών σχεδίων 

διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 

1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης» 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου «Ψηφιακές υπηρεσίες του Οργανισμού 

Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων»  

ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 Εκπαίδευση υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας σε θέματα Αποτελεσματικής 

Πειστικής Επικοινωνίας με τη μέθοδο και τα εγχειρίδια της Persona GLOBAL Inc. 

 Οργανωτικός σχεδιασμός 

ΠΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου ΔΕΚΑ (συνεργασία με INTERACTION) 

 Στρατηγική ανάλυση και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου  

Π.Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ “ΑΤΤΙΚΟΝ” 

 Αναπτυξιακό σχέδιο για τα έτη 2002 – 2004  

 Σχεδιασμός συστήματος εσωτερικής λειτουργίας  

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 Σύμβουλος υποστήριξης για την κατάρτιση αναλογιστικής μελέτης Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας 

(συμμετοχή στο έργο ως υπεργολάβος του κέντρου έρευνας του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών)  

ΠΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” – ΚΕΚ 

 Αξιολόγηση 26 προγραμμάτων κατάρτισης  

PAROS SUNNY 

 Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την ίδρυση νέου οινοποιείου σύγχρονης 

τεχνολογίας στην Πάρο 

PICAR 

 Κατάρτιση και υποβολή πρότασης για υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού 

Νόμου (ν. 3299/04) επένδυσης για τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου στο κτιριακό 

συγκρότημα CITYLINK  
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ΣΥΚΙΩΝ BEACH 

 Τεχνικοοικονομική μελέτη εκσυγχρονισμού του ξενοδοχείου και προετοιμασία 

φακέλου για υποβολή στο ΠΕΠ Πελοποννήσου για χρηματοδότηση 

 Κατάρτιση – Υποβολή φακέλου πρότασης για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της 

ΣΥΚΙΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε. στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου (ν.3299/04) 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

 Διεκπεραίωση διαδικασιών κλεισίματος των δύο έργων EQUAL ΑΣ ΑΘΗΝΑ και ΑΣ 

ΑΝΘΙΣΗ  

 Έρευνα εικόνας – Ικανοποίησης – Προσδοκιών  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 Ανάπτυξη υποδομών σύγχρονου πολιτισμού στη Νήσο Μήλο  

ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε  

 Πρότυπο σχέδιο διαχείρισης αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα της 

αγροδιατροφικής αλυσίδας 

SARMED 

 Κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Ν.3908/2011 και παρακολούθηση 

υλοποίησης του 

 Οργανωτικός σχεδιασμός 

 Εκπαίδευση υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας σε θέματα Αποτελεσματικής 

Πειστικής Επικοινωνίας με τη μέθοδο και τα εγχειρίδια της Persona GLOBAL Inc. 

 Υποστήριξη για την επιχειρηματική ανάπτυξη της SARMED στη Σαουδική Αραβία 

SOUND & VISUAL- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική 

Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, 

εντός της Οικονομικής Κρίσης» 

 Σχεδιασμός και κατάρτιση Marketing Plan της εταιρείας 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 Παροχή υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΤΕΙ Χαλκίδας, τον 

επιχειρησιακό σχεδιασμό ανάπτυξης δραστηριοτήτων και την υποστήριξη 

επιλεγμένων δράσεων  
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 Διαμόρφωση πρότασης για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά τη 

μεταβατική περίοδο του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Χαλκίδας  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 Διερεύνηση προοπτικών και εναλλακτικών σεναρίων εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης 

Αερολιμένος Θεσσαλονίκης 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 Υποστήριξη προγράμματος στρατηγικών έργων εκσυγχρονισμού της Τράπεζας 

Πειραιώς  

 Έρευνα εταιρικής κουλτούρας 

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

 Παροχή Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του προγράμματος "Διαρθρωτική 

προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης" 

 Περιγραφή θέσεων εργασίας νέας οργανωτικής δομής 

 Σχεδιασμός επιλεγμένων διαδικασιών παρακολούθησης 

UNIBRAIN A.E. 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Unibrain στο πλαίσιο 

του Προγράμματος “Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, 

κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)”  

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της Δράσης “ICT4GROWTH” του Ε.Π. 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» 
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Εμπορικές Επιχειρήσεις 

BIC A.E. 

 Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών Εξυπηρέτησης Πελατών σε θέματα “Time 

Management” σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων 

OPENACT, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό της πακέτο με την επωνυμία CHRONOS. 

DE AGOSTINI HELLAS 

 Επικαιροποίηση του λογισμικού για την επιλογή δείγματος πόλεων για τη φάση του 

test 

 Εκπόνηση Μεθοδολογίας και προμήθεια λογισμικού για την επιλογή δείγματος κατά 

τη φάση του test  

DIPLEX (Ένδυση) 

 Μοντελοποίηση και αυτοματοποίηση με χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου 

των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων ένδυσης, υπεργολάβων και 

φορέων-εντολέων των επιχειρήσεων ένδυσης 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 Παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του προγράμματος "Διαρθρωτική 

Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης" 

 Περιγραφή θέσεων εργασίας νέας οργανωτικής δομής 

 Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης της 

απασχολησιμότητας και ανακατανομής ανθρώπινου δυναμικού των καταστημάτων 

υπέρ μάρκετ της εταιρείας 

MASS FASHION 

 Μοντελοποίηση και αυτοματοποίηση με χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου 

των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων ένδυσης, υπεργολάβων και 

φορέων-εντολέων των επιχειρήσεων ένδυσης  

NICOLAS GROUP 

 Μοντελοποίηση και Αυτοματοποίηση με χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου 

των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων ένδυσης, υπεργολάβων και 

φορέων-εντολέων των επιχειρήσεων ένδυσης 
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PALANCO ΕΠΕ 

 Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για την εκπροσώπηση στην Ελλάδα και τα δυτικά 

Βαλκάνια της εταιρείας Nordsee 

ΥΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

 Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης της 

ΥΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ 

QUEST HOLDINGS 

 Ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης του ομίλου 

 

 



  

BPM A.E. 23 

Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμοί 

ΓΑΙΑΟΣΕ 

 Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης ακινήτων στη συνολική έκταση των σιδηροδρομικών 

σταθμών Λάρισας, Χαλκίδας, Κορίνθου, Θήβας και τμήματος εκτάσεως του 

σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης  

 Χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την αξιοποίηση ακινήτων του ΟΣΕ  

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης έργων – πόρων 

 Οργάνωση & συμβουλευτική υποστήριξη υλοποίησης των σχεδίων δράσης  

 Εξειδίκευση και προώθηση δράσεων επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΑΙΑΟΣΕ  

 Εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΑΙΑΟΣΕ  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

 Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης του Τομέα Εκτυπωτικών Εργασιών της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής του Κλάδου Εκμετάλλευσης της ΔΕΗ  

 Πώληση φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ προς τη ΔΕΗ - Μεθοδολογική προσέγγιση για 

τον τρόπο προσδιορισμού μιας εύλογης τιμής και των τύπων αναπροσαρμογής  

ΕΔΙΣΥ 

 Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (Συμμετοχή στο έργο ως υπεργολάβος της 

TRADEMCO) 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

 Λειτουργικός & οργανωτικός εκσυγχρονισμός 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 Συλλογή στοιχείων και καταχώρισή τους στη βάση δεδομένων του μητρώου 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αντίστοιχων προμηθευτών της Ελληνικής αγοράς 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΗΛΠΑΠ) 

 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ΗΛΠΑΠ (συμμετοχή στο έργο σε 

συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας του ΟΠΑ) 
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ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

 Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ακινήτων της ΚΕΔ, στην διαδικασία της 

μελέτης και του προγραμματισμού αξιοποίησης του Δημοσίου Ακινήτου Α.Β.Κ. 314, 

στο Αντίρριο, καθώς και υποστήριξη στη σύνταξη τευχών διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου ανάπτυξης  

 Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ακινήτων ΚΕΔ στην αξιολόγηση της 

υφιστάμενης Μελέτης Αξιοποίησης και Τευχών Δημοπράτησης για το Α.Β.Κ. 314 

Αντιρρίου, για οικονομικά θέματα.  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

 Λειτουργικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την παροχή υπηρεσιών εδάφους προς 

τρίτους στα αεροδρόμια Ρόδου και Κέρκυρας  

 Λειτουργικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την παροχή υπηρεσιών επίγειας 

εξυπηρέτησης στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών  

 Λειτουργικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την παροχή υπηρεσιών εδάφους σε όλους 

τους αεροσταθμούς που δραστηριοποιείται η Ολυμπιακή Αεροπορία  

 Λειτουργικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την παροχή υπηρεσιών εδάφους στα 

Αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου  

 Μελέτη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου μεταφοράς των Υπηρεσιών Επίγειας 

Εξυπηρέτησης (Ground Handling) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» και ανάπτυξης της δραστηριότητας συνολικά στους Ελληνικούς 

αερολιμένες  

OLYMPIC CATERING 

 Λειτουργικό και επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης της υπηρεσίας Aircraft Cleaning 

στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών  

 Λειτουργικό και επιχειρησιακό σχέδιο υπηρεσιών In-flight Catering Ramp Handling 

στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 Τεχνικοοικονομική μελέτη για τη σκοπιμότητα δημιουργίας από τον ΟΔΔΥ Μονάδας 

ανακύκλωσης αυτοκινήτων  

 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ΟΔΔΥ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 Κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου 2008 – 2013 & του επιχειρησιακού σχεδίου 2008 

– 2010 του ΟΛΗΓ Α.Ε.  
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 Επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδίου 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Κοινωνικοοικονομική έρευνα σκοπιμότητας των έργων Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Σιδηρόδρομοι, στο πλαίσιο του ΚΠΣ 1994 – 1999 (σε συνεργασία με 

την TRADEMCO) 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου ΟΣΕ 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας μέτρησης εσωτερικού κλίματος  

 Ανάπτυξη οργανωτικού προτύπου 

 Χρηματοοικονομική και κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση έργου ηλεκτροκίνησης 

σιδηροδρομικών γραμμών Πειραιά – Αθήνας – Θεσσαλονίκης και Οινόης – Χαλκίδας 

(συμμετοχή στο έργο ως υπεργολάβος της TRADEMCO) 

 Χρηματοοικονομική και κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση του έργου κατασκευής 

νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θριασίου Πεδίου – Πάτρας (συμμετοχή στο έργο ως 

υπεργολάβος της TRADEMCO) 

 Χρηματοοικονομική και κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση των έργων ηλεκτροκίνησης 

σιδηροδρομικών γραμμών Πειραιά - Θεσσαλονίκης και του έργου κατασκευής νέας 

σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Πάτρας 

 Υποβοήθηση της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. για την επανασύνταξη, επικαιροποίηση και 

συμπλήρωση της χρηματοοικονομικής και κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης του 

έργου: Ηλεκτροκίνηση Αθήνας (ΣΚΑ) – Θεσσαλονίκης και Οινόης - Χαλκίδας 

 Εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου ΟΣΕ 2003-2007 και προσαρμογή στις 

κοινοτικές οδηγίες για τις σιδηροδρομικές μεταφορές (συμμετοχή στο έργο ως 

υπεργολάβος της PLANET) 

 Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2006 – 2009 της 

μητρικής εταιρίας του Ομίλου ΟΣΕ (συμμετοχή στο έργο ως υπεργολάβος της 

PLANET) 

 Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης για την επικαιροποίηση της οικονομοτεχνικής μελέτης 

της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (Θριάσιο) – Πάτρας (συμμετοχή στο έργο 

ως υπεργολάβος της TRADEMCO) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Σχεδιασμός, παρακολούθηση και ανάλυση των ερευνών του Συστήματος Μέτρησης 

της ικανοποίησης πελατών του ΟΤΕ  

 Έρευνα εσωτερικού κλίματος του ΟΤΕ 

 Αξιοποίηση τριών γηπέδων του ΟΤΕ στα Μεσόγεια Αττικής  
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ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 

 Κατάρτιση σχεδίου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.  

ΠΥΡΚΑΛ – EBO 

 Εκπόνηση Master Plan δράσεων συγχώνευσης ΠΥΡΚΑΛ – ΕΒΟ  

 Διοικητική και λειτουργική αναδιοργάνωση της ΠΥΡΚΑΛ (συμμετοχή στο Έργο ως 

υπεργολάβος της REMACO) 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 

 Κατάρτιση του κανονισμού συμβάσεων της Εταιρείας 

 Περιγραφή θέσεων εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης & Έργων 

 Περιγραφή θέσεων εργασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

 Ανάπτυξη συστήματος κοστολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ στο 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

 Σύμβουλος για τη διαχείριση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου 
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Κυβερνητικοί & Άλλοι Δημόσιοι Φορείς  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 Εκπόνηση εκθέσεων για τις πέντε κύριες προϊοντικές τουριστικές αγορές των 

Κυκλάδων (Συμμετοχή στο έργο ως υπεργολάβος της CENTRUM) 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Παροχή υπηρεσιών οικονομοτεχνικής ανάλυσης των οικονομικών μεγεθών που 

αφορούν τη λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας της ΑΣΠΑΙΤΕ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου (ως υπεργολάβος του Κέντρου Έρευνας του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΥΠΕΣΔΔΑ) 

 Ανάπτυξη και υποστήριξη "Σώματος – Βήματος" (Panel) Πολιτών  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Παραγωγή υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένου προπυλενίου και αξιοποίησή του για 

την παραγωγή νημάτων και υλικών συσκευασίας (ΑΝΑΠΛΑΣΗ) 

 Υψηλής απόδοσης άλεση με αέρα με σκοπό την παραγωγή λεπτόκοκκων αλεύρων & 

αρτοπαρασκευασμάτων με βελτιωμένα λειτουργικά και διατροφικά χαρακτηριστικά  

 Ανάπτυξη επιχειρησιακού συστήματος αποτύπωσης (χαρτογράφησης) των επιπέδων 

συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων και της εκτιμώμενης έκθεσης πληθυσμού 

στην Αττική» ΑΕΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 Αναδυόμενες μορφές ηγεσίας (ΑΝΑΜΟΡΦΗ)  

 Σύστημα διαχείρισης εταιρικού πνευματικού κεφαλαίου με υποστήριξη αυτόματης 

κατηγοριοποίησης αρχείων (e-Classify)  

 Καθοδήγηση αλλαγής και επιχειρηματικού μετασχηματισμού (ΚΑΕΜ)  

 Αποτίμηση προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ, ΣΥΝ και ΠΑΒΕ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 Τεχνικοοικονομική μελέτη με τίτλο “Η Εφαρμογή της Κάρτας Νέων ως μέσον 

πρόσβασης στους νέους για επικοινωνία – συνεργασία – πληροφόρηση κατά τις 

πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών”  
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 Μελέτη εκτίμησης αναγκών τουριστικών καταλυμάτων για την Ολυμπιακή φιλοξενία 

(συμμετοχή στο Έργο ως υπεργολάβος της PLANET) 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου δράσης και παρακολούθηση της υλοποίησής του 

(σε συνεργασία με την Εταιρεία REMACO) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Σύμβουλος για τη μελέτη αναδιοργάνωσης του Δήμου Αμαρουσίου και υποστήριξη 

στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (συμμετοχή στο έργο ως 

υπεργολάβος του Κέντρου Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του Δήμου 

Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Adriatic Economic Cluster Club» 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “IPA Cross Border Cooperation” 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 Μελέτη προσδιορισμού πιλοτικών παρεμβάσεων σε επιλεγμένους τομείς για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

  «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιοχή των Δήμων 

Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης» από το Δικαιούχο /Α.Σ «Ανάπτυξη-Λακωνία» στο 

πλαίσιο των «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Α.Π.4 

του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  

 Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Ανάπτυξη μοντέλου μέτρησης ικανοποίησης πολιτών κατόπιν επισκόπησης της 

Διεθνούς Βιβλιογραφίας και Βέλτιστων Πρακτικών  
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 Προσαρμογή θεωρητικού μοντέλου μέτρησης ικανοποίησης πολιτών σε 

συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης  

 Πιλοτική εφαρμογή μοντέλου μέτρησης ικανοποίησης πολιτών σε φορείς του 

δημοσίου(συμμετοχή στο έργο ως υπεργολάβος της Research International) 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 Μέτρηση της ποιότητας της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας  

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ 

 Ανάπτυξη νέου οργανωτικού προτύπου και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων του ΕΟΚ 

(συμμετοχή στο Έργο σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας του ΟΠΑ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Μέτρηση και ανάλυση της παραγωγικότητας στο Δημόσιο τομέα: Μέθοδοι και 

εφαρμογές  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής και εξειδίκευσης 

δράσεων αστικής ανάπτυξης, με την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού 

JESSICA, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-

2013 

 Έργο «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»  της Α.Σ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στο πλαίσιο της 

δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

τοπικών αγορών εργασίας» του Α.Π. 3 και της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής 

ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Α.Π. 4 του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού" 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Υλοποίηση του υπό-έργου «Ημερίδα ανάπτυξης διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων 

επιχειρηματιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 Διαγνωστική ανάλυση και σχεδιασμός υλοποίησης παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του 

Δήμου Αθηναίων  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΑΣ 

 Διερεύνηση δυνατοτήτων εμπορικής εκμετάλλευσης νέου καταλυτικού μετατροπέα  



  

BPM A.E. 30 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΦΛΕΜΙΓΚ 

 Επιχειρηματικό σχέδιο του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών Αλ. Φλέμιγκ 

για τη δημιουργία εταιρείας τεχνοβλαστού (spin-off) στο χώρο της βιοτεχνολογίας  

 Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του 

γραφείου διαμεσολάβησης 

 Συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία γραφείου διαμεσολάβησης 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΕΟΜΜΕΧ) 

 Εκπόνηση τριών ετήσιων εκθέσεων για τα έτη 2006, 2007 και 2008 με θέμα: «Η 

κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα» 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ) 

 Υποστήριξη της ένταξης πράξεων ανειλημμένων υποχρεώσεων του Ε.Π. “Αγροτική 

Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου του ΚΠΣ 2000 – 2006” και ενημέρωση του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΕΘΟ  

ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 

 Αξιολόγηση λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών των δομών ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης, Κέντρων Ημέρας, κινητών μονάδων, κλπ. του άξονα 2 του Ε.Π. 

«Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006  

 Συμμετοχή στο έργο: «Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας»  

 Σχεδιασμός νέου συστήματος προμηθειών για το ΕΣΥ, επιχειρησιακός σχεδιασμός 

των κρίσιμων παραμέτρων του συστήματος των κρατικών προμηθειών των δημοσίων 

νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

εκτίμηση κόστους – οφέλους  

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προτύπου Δεικτών Εκροών/ Πραγματοποίησης, 

Αποτελέσματος και Επιπτώσεων του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 2000 – 2006  

ΕΥΔ Ε.Π. «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 

 Τεχνικός σύμβουλος για το Καθορισμό Προτεραιοτήτων και Μεθόδων για την 

Ανασυγκρότηση του ΟΣΕ σε εφαρμογή του Π.Δ. 41/2005 (συμμετοχή στο έργο ως 

υπεργολάβος της TRADEMCO)  



  

BPM A.E. 31 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Η.ΔΙ.Κ.Α.)  

 Γενικός οργανωτικός σχεδιασμός 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 Μελέτη διοικητικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης (συμμετοχή στο έργο ως 

υπεργολάβος της REMACO) 

 Οργανωτικός σχεδιασμός και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 Εξέταση και προτάσεις αναμόρφωσης εσωτερικού κανονισμού και οργανογράμματος 

του ΙΤΥ  

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Οργανωτικός σχεδιασμός και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) 

 Επιχειρησιακό σχέδιο (σε συνεργασία με την εταιρεία REMACO) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 Υποστήριξη πιλοτικών δράσεων σύνδεσης επιχειρήσεων με φορείς παροχής 

υπηρεσιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του περιβάλλοντος στο πλαίσιο 

του έργου «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα & Αειφορία – Ευ αειφορείν» 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου 

 Επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδίου 

 Αξιολόγηση και στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Μελέτη ανάπτυξης της περιοχής του ορεινού όγκου Παρνασσού  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έρευνα σχετικά με την κανονική διέξοδο στην αγορά του εγχώρια παραγόμενου 

κρέατος πουλερικών (κοτόπουλο – γαλοπούλα – πάπια – στρουθοκάμηλος, κ.λπ.) και 

Αυγών  



  

BPM A.E. 32 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για τη σύνταξη και υποβολή δύο αιτήσεων 

επιβεβαίωσης κοινοτικής συνδρομής βάσει των άρθρων 39 – 41 του ΕΚ 1083/2006 ως 

ισχύει, για δύο παραγωγικές επενδύσεις – μεγάλα έργα του Ν 3299/2005 που έχουν 

ενταχθεί στο ΕΠΑΝ ΙΙ και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων του  Ν.2234/94, Άρθρο 23α & Ν.2601/98 και 

αξιολόγηση ειδικών επενδύσεων του Ν.2234/94 Άρθρο 23β 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (Σ.Τ.Υ.) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.Ε.Π.Ε.) για την αποτελεσματική διαχείριση της πράξης «Απλούστευση των 

διαδικασιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού τουρισμού στην Ελλάδα  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΔΒΜ 

 Μελέτη σχεδιασμού μοντέλου – εργαλείου για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των 

δημοσίων Πανεπιστημίων της Ελλάδας  

 



  

BPM A.E. 33 

Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Βιομηχανικές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος  

 Υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 

και αξιολόγηση αναγκών σε τεχνολογική υποδομή στο πλαίσιο του έργου “ΑDAPTII” 

Anticipation 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 Analysis and comparative study on construction inspection Job performance 

regulations. European comparative study”, στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος 

«LEONARDO DA VINCI»  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 “Fashion to Future” – F2F «Ενδυνάμωση και ενημέρωση ΜΜΕ του κλάδου της 

κλωστοϋφαντουργίας για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα»  

 Towards a European Wide Intelligent Textile Environment: Building, Linking and 

Bonding (ITE)  

 Super-high Energy Milling in the Production of Hard Alloys, Ceramic and Composite 

Materials (STREP – ACTIVATION)  

 Decision Support Tools and Policy Initiatives in Support of a Universal Design of 

Buildings (POLIS)  

 Accessibility to Public Utility Buildings for Urban Citizens with mobility impairments. 

Socio-economic comparative studies (PUB+)  

 Craft Project (2M€) – New Casting Process for Ti Dental Applications (CATIPRO)  

 SME 1999/2, Technology Management Benchmarking in the Textile Industry across 

Europe (BENTEX) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (DGVII) 

 Technical, Economical and Operational Assessment of an ATM Concept Achievable for 

the Year 2005 (TORCH) (σε συνεργασία με ISDEFE) 

 Financing of Infrastructure Investments (INTRAFIN), (σε συνεργασία με NERA και 

COWI) 

 Study on Rail Infrastructure charging (συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Consortium με 

επικεφαλής τη NERA) 

 

 



  

BPM A.E. 34 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG IIIB CADSES, συμβουλευτική υποστήριξη του 

Δήμου Λιδωρικίου για την υλοποίηση του έργου Parks and Economy 

 Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG IIIC, τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου κατά την αρχική φάση του έργου Περιφερειακές Πολιτικές για τη 

Βιομηχανική Οικολογία (ECOSIND)  

 Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG IIIC, τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου για το έργο Περιφερειακές Πολιτικές για τη Βιομηχανική Οικολογία 

(ECOSIND) μέχρι το τέλος του έτους 2004  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 Own Resources, Evaluation and Financial Programming 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (DGXXIIΙ) 

 Εφαρμογή και προώθηση Τεχνικών Διαχείρισης Καινοτομίας σε Μικρό-Μεσαίες 

Επιχειρήσεις στο πλαίσιο του έργου PROSEGISIS 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (DG XIII) 

 Εφαρμογές τηλεματικής για τη βελτίωση της αποδοτικότητας συνδυασμένων 

μεταφορών αγαθών και ανθρώπων στο πλαίσιο του έργου TILLEMAT 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 Οργάνωση και λειτουργία βιώσιμης κοινωνικής επιχείρησης από ένωση νέων με 

σκοπό την ολοκληρωμένη αξιοποίηση και προβολή του πολιτισμικού και 

περιβαλλοντικού πλούτου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (CRESENT – 

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ) 

 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, Μέτρο 4.2 – «Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: 

Δημιουργία Μηχανισμού Διευκόλυνσης & Υποστήριξης της Διαδικασίας 

Ενσωμάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης»  

 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, Μέτρο 1.1 – «Βελτίωση και Ανάπτυξη της Συνείδησης 

για την Απασχόληση στην Πελοπόννησο»  

 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, Μέτρο 4.2 – «Άρση Εμποδίων και Διακρίσεων στην 

Αγορά Εργασίας για τις Γυναίκες Τεχνικούς»  

 



  

BPM A.E. 35 

EXECUTIVE AGENCY FOR COMPETITIVENESS AND INNOVATION (EACI) 

 Συμμετοχή στο έργο: “Financing Products for Investments in Small-Scale Renewable 

Energy and Energy Efficiency Technologies (FINA-RET)” 

 Συμμετοχή στο έργο: “Marco Polo: Training on Board – Intermodal Port Terminals in 

the Adriatic Sea: SYNTHESIS 

 
 



 

 

 


