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                                       Λογιστής Φοροτεχνικός (Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος :Τάξη Α’) 

 

Ημερομηνία γέννησης 
Τηλέφωνο 
E-mail 
Διεύθυνση 
Οικογ.κατάσταση 

: 1 Αυγούστου 1974 
: 6977 790323 
: rizopoulos_c@yahoo.com  
: Σελινούντος 13 ,Κουλούρα Αιγίου- Αχαΐα 
: Έγγαμος με δύο παιδιά 

 

  

 

Με το παρόν έγγραφο σας παρουσιάζω την υποψηφιότητά μου για μια θέση στον τομέα των Οικονομικών σας 
υπηρεσιών. Συνεχίζοντας μια μακροχρόνια και επαγγελματικά καρποφόρο σταδιοδρομία σε  θέσεις οικονομικών 
διευθύνσεων, θα ήθελα να προσφέρω τη εμπειρία και την τεχνική μου κατάρτιση στο αντικείμενο αυτό. Θα 
εκτιμούσα πολύ την ευκαιρία να σας εκθέσω την υποψηφιότητά μου για μια θέση στους προαναφερθέντες τομείς 
και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιχειρησιακή ευκαιρία θα θεωρούσατε κατάλληλη για το προφίλ 
μου.     

 

 
1992    Απολυτήριο 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου 

1997    Πτυχίο Λογιστικής του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι Πατρών 

2009    Πτυχίο A.I.A στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  (Diploma in I.F.R.S. by A.I.A.)  

      

 
2020-2021 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ  
Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
Σύνταξη- έλεγχος και υποβολή  δηλώσεων Φ.Π.Α,Φ.Μ.Υ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, Listing, Intrastat . 
Έλεγχος λογιστικών εγγραφών,ταμειακών διαθεσίμων,συμφωνίες υποσυστημάτων με γενική λογιστική, οικονομικές 
αναφορές,συμψηφιστικές εγγραφές,μισθοδοσία- εργατικά θέματα και διαχείριση αρμοδιοτήτων του τμήματος 
ανθρωπίνου δυναμικού. 
 
 

 Cover Letter 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 



2009-2019  Γ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΕ  
Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, υποβολή φορολογικών δηλώσεων(έντυπα Ν,Ε2,Ε3), δηλώσεων Φ.Μ.Υ,Φ.Π.Α 
και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, Listing, Intrastat . 
Μηνιαίος έλεγχος λογιστικών εγγραφών, συμφωνίες υποσυστημάτων με γενική λογιστική, μηνιαίες αναφορές, 
συμψηφιστικές εγγραφές, φάκελοι εισαγωγών. 

 
2003-2008   ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (Αυτοκίνητα- κάθετη μονάδα) 

Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών, συμφωνίες τραπεζών, δηλώσεις Φ.Μ.Υ,Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων 
φόρων, συμμετοχή στην μισθοδοσία ,συμμετοχή στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και την  υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού της οικονομικής διεύθυνσης. 

 
2000-2003   ΑΡΤΕΝ Α.Ε  
Βοηθός Λογιστή 
Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών, έκδοση μηχανογραφημένων τιμολογίων, αποθήκη, πελάτες-προμηθευτές, 
εισπράξεις-πληρωμές. 
 
2000  ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ  (Κατασκευαστική- Έργο: Λιμάνι Αιγίου)  
Διοικητικό προσωπικό 
Καταγραφή διαδικασιών προόδου του έργου, πιστοποιήσεις εργολάβων, παρακολούθηση καρτελών εργασίας 
προσωπικού. 
 
1997  ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΠΕ (Λογιστικό Φοροτεχνικό γραφείο)  
Βοηθός Λογιστή 
Λογιστικές εγγραφές σε βιβλία Γ΄ κατηγορίας στα πλαίσια πρακτικής άσκησης. 
 
 
 
 
 
 
2011-2012  Γ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε.  (SAP Project) 
  

* Blueprint –καταγραφή και αποτύπωση λειτουργίας και αναγκών της μονάδας-ανάπτυξη τους στο SAP.  
* Υπεύθυνος ανάπτυξης FI,SD module του SAP  
* Συμμετοχή στην ανάπτυξη ΜΜ module του SAP  
* Καταγραφή & υλοποίηση πλάνου λειτουργίας/κινήσεων SAP και ορισμός διαδικασιών 
* Επίβλεψη ανάπτυξης-προόδου του έργου 

 
2005-2006  ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
  

* Ανάπτυξη-παραμετροποίηση συστήματος erp Autowin (Act)   
Εμπορική διαχείριση,γενική λογιστική,γέφυρες κ.λ.π    

* Καταγραφή & υλοποίηση πλάνου λειτουργίας/κινήσεων  και ορισμός διαδικασιών  
* Επίβλεψη ανάπτυξης-προόδου του έργου  

 
 
 
 
 
   
Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point, Microsoft  περιβάλλον windows,) 

Λογιστικά προγράμματα : SAP  ERP - ORAMA ERP- AUTOWIN ERP, Κεφάλαιο, Eurofasma 

 

 

 PROJECTS  (Ανάπτυξη έργων) 

 ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 



 
 
 
 
 
 
Συμμετοχή σε πληθώρα φορολογικών σεμιναρίων. (Διαθέσιμα τα σχετικά   πιστοποιητικά παρακολούθησης)       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     

Δικαίωμα υπογραφής Ισολογισμών (Τάξη Α’)        

Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού         

 Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης     

 Δυναμική προσωπικότητα                                         

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων                          

 Αναλυτική σκέψη και οργανωτική ικανότητα        

 

 
 

                                                                      English  

 

 
 
 
 
 
Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Κολύμβηση, ορειβασία-φύση-περιηγήσεις ,Μουσική (κιθάρα). 
 
 

 

 
                  

 
 
 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 LANGUAGES 

 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 


