
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

  
Προσωπικές Πληροφορίες 

 Επώνυμο Χαρτερός 

Όνομα Χρυσοβαλάντης 

Όνομα πατρός Σταμάτιος 

Διεύθυνση Περιοχή γήπεδο Αφάντου 

Τηλέφωνο 6974072467, 2241051519 

E-mail ch.charteros@gmail.com 

Ημερομηνία γέννησης 29/05/1981 (39 ετών) 

Στρατιωτικές Yποχρεώσεις Ολοκληρωμένες (2003) 

Άγαμος / Έγγαμος Έγγαμος με τρία τέκνα 

LinkedIn Profile Χρυσοβαλάντης Χαρτερός 

  

 Εκπαίδευση και Σπουδές 

 1999 - 

2001 

Κρατικά ΙΕΚ  

Τεχνικός Επισκευής και Συντήρησης Ιστορικών και 

 Παραδοσιακών Κτιρίων 
(Απόκτηση Βεβαίωσης και Πιστοποίησης) 

2013 - 2018 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
(Επιτυχής Ολοκλήρωσης σπουδών) 

  

 

mailto:ch.charteros@gmail.com


 Επαγγελματική Εμπειρία  
 

11/2004  –  Σήμερα 

(σε εξέλιξη) 

Υπάλληλος γραφείου  

(γενικά καθήκοντα με χρήση πληρεξουσίου) 

 

Νικολάου Β. Κυριάκος & Σια Ε.Ε. 

(Συστήματα Ξηράς Δόμησης) 

2ο Τρίμηνο 2019 

(Τερματισμός συν/σιας) 

Υπάλληλος λογιστικού γραφείου «Λογιστικόν» 

(Καραμιχάλης Μιχαήλ) 

3ο Τρίμηνο 2019 

(Τερματισμός συν/σιας) 

Υπάλληλος λογιστικού γραφείου 

(Σπυρόπουλος Σπύρος) 

   

Ικανότητες – Προσόντα  

● Επιμετρητής Οικοδομικών Εργασιών και έκδοση τελικού ποσού εργασιών 

● Προετοιμασία μισθοδοσίας προσωπικού 
● Άριστη γνώση εμπορικού πληροφοριακού συστήματος ERP (Pylon - Epsilon) 

(έκδοση Δ.Α. υλικών, Αναλυτική περιγραφή ειδών σε Τιμολόγια Παροχής 

Υπηρεσιών σε αντιστοίχιση με την επιμέτρηση, χρεοπιστώσεις προμηθευτών – 

πελατών, διαχείριση αποθήκης - αποθεμάτων) 

● Άριστη γνώση και χρήση όλων των e-banking των τραπεζών.  

● Κάτοχος πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ (excel, word, Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο, Διαδίκτυο, ERP) 

● Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από 09/2018, καθώς επίσης 

κάτοχος δελτίου επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’ Τάξης. 

● Επιτυχής ολοκλήρωση του διαδικτυακού προγράμματος εξειδίκευσης: Financial 

Accounting (FA) που διοργάνωσε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Epsilon Net 

σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, διάρκειας 60 ωρών (Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 

12/12/2019) 

● Γνώστης χειρισμού εμπορικού προγράμματος Pylon της Epsilon 

● Γνώστης του λογιστικού προγράμματος Extra της Epsilon.*** 

● Γνώστης λογιστικού προγράμματος της DATA Communication*** 

● Λογιστικές εγγραφές Β & Γ κατηγορίας βιβλία, έλεγχος τραπεζών, καλή γνώση 

μισθοδοσίας, χρεωπιστώσεις πελατών- προμηθευτών.***  

 

***Τις παραπάνω λογιστικές γνώσεις τις αποκόμισα μέσα στο πρώτο εξάμηνο της 

επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. 

 



Προσωπικές Δεξιότητες 
 

● Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας με συναδέλφους   

● Έντιμος και υπεύθυνος 

● Αφοσιωμένος και έμπιστος στις λειτουργίες της επιχείρησης 

● Επιθυμία εκπλήρωσης στόχων επιχείρησης 

● Δίψα για μάθηση 

● Πρόθυμος και ευέλικτος για ανάληψη νέων προκλήσεων και ολοκλήρωση αυτών. 

  

Δραστηριότητες - Χόμπι 
 

● Μέλος Πολιτιστικού συλλόγου Νέων Αφάντου, με συμμετοχή στο χορευτικό 

τμήμα παραδοσιακών χορών. 

● Τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και τένις 

● Αγάπη για την κηπουρική 




