Αφοσιωμένοι στους πελάτες μας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ανήκει στον κλάδο των εταιρειών
Συμβούλων Επιχειρήσεων. Στα είκοσι τρία χρόνια παρουσίας της στον
ελληνικό χώρο έχει συνεργαστεί και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη
σημαντικού μέρους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, τόσο στον Ελληνικό όσο και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό Χώρο.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει υλοποιήσει με επιτυχία έναν μεγάλο αριθμό έργων για την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και για Ελληνικούς και Διεθνείς Δημόσιους Φορείς. Στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι
ειδικοί σε διάφορες ομάδες ειδικών που συστήνονται κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύουν
άρθρα σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Η εταιρεία δημιούργησε ειδικό Τμήμα Μελετών
Πολιτικής της Επιστήμης και της Τεχνολογίας ήδη από το 1995, και σήμερα κατέχει μία σημαντική θέση σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο στον τομέα αυτό.
Παράλληλα, η συμμετοχή της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. την τελευταία πενταετία σε πληθώρα
ευρωπαϊκών έργων και μελετών και έργων για δημόσιους φορείς έχει συντελέσει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός
δικτύου συνεργασιών με εταιρείες συμβούλων και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με υψηλού
επιπέδου τεχνογνωσία και εξειδίκευση.


























Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει σε περισσότερες από 15 Λίστες Ειδικών σε θέματα όπως:
αξιολόγηση σχεδίων και αποτίμηση διαρθρωτικών μηχανισμών (DG REGIO),
αξιολόγηση Έργων και Προγραμμάτων (DG Budget),
λίστα πιθανών υπεργολάβων (Forward Studies Unit, EC),
πληροφόρηση, επικοινωνία σχετικά με τις δραστηριότητες της Κοινότητας για έρευνα και ανάπτυξη / Στοχοθετημένη
Κοινωνικο-οικονομική Έρευνα / παρακολούθηση προγραμμάτων για έρευνα και ανάπτυξη (DG RESEARCH),
διεθνή έργα, εκπαίδευση και παροχή συμβουλών, συγκεκριμένες όψεις των ΜΜΕ, επικοινωνία, νέες τεχνολογίες,
εσωτερική αγορά και υπεργολαβίες (DG ENTERPRISE).
Επιπλέον έχει επιλεχθεί ως ειδικός:
Στο Μητρώο Συμβούλων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ανάπτυξης των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης PHARE / TACIS.
Στο Μητρώο Αξιολογητών της Δ/νσης Βιομηχανικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΠΕΑΕΚ.
Στο Μητρώο Συμβούλων της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Στο Μητρώο Συμβούλων του ΕΟΜΜΕΧ.
Στον Κατάλογο Προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
Η εταιρεία είναι μέλος των παρακάτω ενώσεων:
Ευρωπαϊκό Δίκτυο European Technology Economic Policy Support Network – ETEPS
(http://eteps.gopa-cartermill.com/)
Ευρωπαϊκό Δίκτυο European Business & Innovation Centre Network – EΒΝ (http://www.ebn.be/)
Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματιών TII, (Technology Innovation Information), η οποία ασχολείται με τη μεταφορά
τεχνολογίας και την υποστήριξη των καινοτομιών (http://www.tii.org/)
Εμπορο-βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης (http://www.ebeth.gr/)
Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ – ΣΕΣΜΑ (http://www.sesma.gr/)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ (http://www.seve.gr/)
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος – ΣΒΒΕ (http://www.sbbe.gr/)
Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος - ΣΕΠΒΕ (http://www.sepve.org)
Μέλος του Ελληνο-Αραβικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (http://www.arabgreekchamber.gr/)
Net!Works (European Technology Platform for communications networks and services) (http://www.networksetp.eu/)

