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ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Διαθέτω  επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών 
.  
                   -ΔΕΚ 2020-ΙΟΥΛ 2021 :MOTORLEASE AE-Χρηματοδοτική Μίσθωση Αυτοκινήτων 
                                                                                        (www.motorlease.gr) 
  
                    ΘΕΣΗ:Oικονομική Διεύθυνση-Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
 
                     Καθήκοντα: 
 
                    -Εποπτεία & Έλεγχος Λογιστικών Εργασιών.-Οργανωτικές Λειτουργίες 
 
 
                   -ΝΟΕ 2001-ΑΥΓ 2020: ΕΡΓΩΝ ΑΕ –Βιομηχανία παραγωγής ανταλλακτικών μηχανών   
                                                                             Πλοίων.(www.ergonindustries.com) 
 
                    ΘΕΣΗ: Οικονομική Διεύθυνση-Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
                     
                    Καθήκοντα: 
 
                    -Σύνταξη & έλεγχος υλοποίησης μηνιαίων προϋπολογισμών. 
                    -Σύνταξη εκθέσεων αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας σε            
                     μηνιαία, τριμηνιαία & ετήσια βάση. 
                    -Διαρκής επίγνωση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας-πρόληψη   
                     Προβλημάτων. 
                    -Επίβλεψη & διαχείριση των ταμειακών ροών της εταιρείας. 
                     (Εισπράξεις από πελάτες & πληρωμές προς προμηθευτές-τράπεζες-Ελληνικό  
                     Δημόσιο) 
                    -Επίβλεψη & έλεγχος της λειτουργίας του εμπορικού τμήματος και του τμήματος   
                     παραγωγής  σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους και την επίτευξη των   
                     τεθέντων στόχων. 
                    -Επικοινωνία & συνεργασία με τις χρηματοδότριες τράπεζες αναφορικά με  την  
                     άντληση κεφαλαίων. 
                    -Επικοινωνία με προμηθευτές-πιστωτές για καθορισμό όρων συνεργασίας(όροι  
                     πίστωσης κλπ). 
                    -Αξιολόγηση επενδύσεων, κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και υλοποίηση  
                     μέσω ΕΣΠΑ. 
 
                    -Μεταφορά & Λογιστικοποίηση όλων των Λογιστικών γεγονότων στα επίσημα  
                     διπλογραφικά βιβλία της εταιρείας μέσω  λογισμικού προγράμματος (ERP). 
                    -Σύνταξη & υποβολή  όλων των φορολογικών δηλώσεων. 
                    -Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της   
                     εταιρείας. 
                    -Έκδοση Μισθοδοσίας. 
                    -Κοστολόγηση της βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων,των εμπορευμάτων  & των  
                     λοιπών Αποθεμάτων. 
                    -Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και υπογραφή του ισολογισμού. 
                    -Επικοινωνία  με φορείς του Δημοσίου (Εφορία, Ικα, κλπ) για προκύπτοντα θέματα  
                     προς επίλυση. 
     

http://www.motorlease.gr/
http://www.ergonindustries.com)/


 
                     -ΙΑΝ 1998-ΟΚΤ 2001:ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH 
 
                      ΘΕΣΗ:Επενδυτικός  Σύμβουλος  
                    
                       Καθήκοντα: Παροχή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που συνδέονται με  
                                           επενδύσεις. 
 
  
                      
                     -ΣΕΠΤ 1989-ΔΕΚ 1997:ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ ΑΕΒΕ-Εταιρεία κατασκευής & εμπορίας  
                                                           Κορνιζών, Έργων Τέχνης & Συναφών. 
 
                        ΘΕΣΗ: Bοηθός  Λογιστή. 
 
                        Καθήκοντα:  
  
                       -Kαταχώριση τιμολογίων- Λογιστικές εγγραφές. 
                       -Εισπράξεις πελατών. 
                       -Εξωτερικές εργασίες(Εφορία-Ικα κλπ.) 
  
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:-Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Διοίκηση Οικονομικών   
                         Μονάδων με κατεύθυνση την Λογιστική (ΜΒΑ in Accounting) από το Οικονομικό   
                         Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  
                        -Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου  
                         Πειραιά.   
                        -Διαθέτω Πιστοποιητικό Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα   
                         Εφαρμοσμένα Χρηματοοικονομικά από το Εκπαιδευτικό Κέντρο του   
                         Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.  
                        -Επίσης διαθέτω από την Τράπεζα Ελλάδος πιστοποίηση γνώσεων  
                         (Αντ)ασφαλιστών-Διαμεσολαβητών Επιπέδου Δ πώλησης ασφαλίσεων Ζωής  
                         που συνδέονται με επενδύσεις. 
                        -‘Εχω παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και προγράμματα σπουδών Λογιστικού  
                          και Φορολογικού Περιεχομένου. 
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:- Αγγλικά. 
 
                 ΛΟΙΠΑ:-Είμαι κάτοχος Αδείας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού   
                              Α΄ Τάξεως. 
                             -Eίμαι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/07/1970 
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ:Έγγαμος-2 κόρες. 
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