
Κωνσταντίνος 

Φλωροσιώτης 
 
Λογιστής-βοηθός λογιστή 

Σύνοψη 
Έμπειρος λογιστής που μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά αυστηρές 
προθεσμίες, χρονοδιαγράμματα και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα με θετική 
και δυναμική διάθεση. 
 

 

ΤΗΛ: 6973695912 

Email: florosiotis@hotmail.com 

Ημερομηνία Γέννησης: 1/1/1979 

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος 

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 

Εκπληρωμένες 

Λασκαράτου 17 Βόλος 38333 Ελλάδα 

 

 

Επαγγελματική Εμπειρία 
 
2006-2020 Λογιστής – βοηθός λογιστή 

 Λογιστικό γραφείο Γρηγόρη Ζάγκα | Ελλάδα, Βόλος 
 
Εργάστηκα στο λογιστικό γραφείο του ΓΡΗΓΟΡΗ ΖΑΓΚΑ από 09/2006 έως και 
02/2020 ως βοηθός λογιστή με πλήρη απασχόληση. Για την περίοδο από 09/2006 
έως 12/2006 απασχολήθηκα με την ενημέρωση των απλογραφικών βιβλίων και 
αργότερα με την ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων. Εκτός από τις συνηθισμένες 
εργασίες (ενημέρωση και έλεγχος παραστατικών, έκδοση ΦΠΑ, υπολογισμός 
μισθοδοσιών,φορολογικές δηλώσεις κλπ) ασχολήθηκα με τις συμφωνίες των 
τραπεζών καθώς επίσης και με συμφωνίες πελατών - προμηθευτών - ταμείου - 
αξιογράφων. Επίσης ασχολήθηκα με τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού. 
 
2018–2020 βοηθός λογιστή 

ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ | Ελλάδα,Βόλος 
 
Παράλληλα από 02/2018 έως και 02/2020 εργάστηκα (με μερική απασχόληση) στο 
λογιστήριο της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 
 
2020–σήμερα Λογιστής 

SS CONSTRUCTION EE | Ελλάδα,Βόλος 
  
Από το Μάρτιο του 2020 εργάζομαι στο λογιστήριο της τεχνικής εταιρείας SS 
Construction EE. Καθήκοντα θέσης: 

 Τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας . 

 Ενημέρωση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. 

 Λογιστικές εργασίες και τιμολογήσεις. 

 ΦΜΥ, ΦEE, καταστάσεις συμφωνητικών & λοιπές δηλωτικές υποχρεώσεις. 

 Χαρακτηρισμός παραστατικών δαπανών / αγορών και καταχώρησή τους. 

 Καταχωρήσεις τιμολογίων αγορών και εξόδων.  

 Καταχωρήσεις πληρωμών προμηθευτών.  

 Παρακολούθηση και συμφωνία πληρωμών και υπολοίπων προμηθευτών. 

 Τήρηση και παρακολούθηση μισθοδοσίας προσωπικού. 

Σπουδές 
 

ΑΤΕΙ / 1997 - 2004 Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 
 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής  
 
- Πτυχιακή εργασία πάνω στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)  
- Πλήθος φορολογικών σεμιναρίων και webinars 
- Πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος | Ελλάδα, Βόλος 03/2001 - 
09/2001 Τμήμα δανείων της ΕΤΕ. 
 

  Δεξιότητες 

Άριστη γνώση λογιστικών 
προγραμμάτων: 
 

Singular Accountant 
SoftOne 
Data Communication (WinEra) 
Alpha Soft 
 
Άριστη γνώση 
 
MS OFFICE 

   
 

Γλώσσες 
 

Αγγλικά 
 
(Cambridge και Michigan 
Proficiency) 
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