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1. Εκπαίδευση - Σπουδές 

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπ/μιο Αθηνών) 1979 - 1984 
Βαθμός:  Άριστα (9  & 1/6)  
Masters in Finance & Investment (Exeter University, UK)  1984 - 85 

 
2. Επαγγελματικοί Τίτλοι                                                               

 Από το 2003, μέλος του Chartered Institute of Management Accountants (CIMA 
London, UK), (Associate member), 

Το CIMA είναι ένα  από τα τρία μεγάλου κύρους επαγγελματικά Ινστιτούτα Chartered  
Accountants της Μ. Βρετανίας (CIMA, ACA, ACCA,) και το μοναδικό με εξειδίκευση στη  Διοικητική 
Λογιστική, καθώς επίσης και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS), Χρηματοοικονομική Διοίκηση  
& Πληροφοριακά  Συστήματα.  
Μέλη του Ινστιτούτου γίνονται άτομα που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο σπουδών 
του Ινστιτούτου και έχουν  παράλληλα σημαντική  σχετική προϋπηρεσία στον Χρηματοοικονομικό 
και Λογιστικό χώρο.  
 

 Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  κάτοχος: 
i. Άδειας  άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 
ii. Άδειας Λογιστή - Φοροτέχνη  Α’ κατηγορίας, (με δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού για 

απεριόριστο μέγεθος επιχείρησης). 
 
3. Επαγγελματική εμπειρία 

 
Πολυετής επαγγελματική εμπειρία (1987-2005) σε θέσεις ευθύνης στην Οικονομική 
Διεύθυνση μεσαίων και μεγάλου μεγέθους Πολυεθνικών και Ελληνικών εταιρειών, ως 
ακολούθως: 
  
Ιαν. 04  -  Φεβ. 05 :    “GENERAL ELECTRIC” INTERNATIONAL  INC. – ENERGY RENTALS,  

 Οικονομικός Διευθυντής Ολυμπιακού Έργου 
Μέλος της «Ομάδος Έργου» η οποία δημιουργήθηκε για την εκτέλεση και διαχείριση 
του έργου της εγκατάστασης ενοικιασμένων  ‘Ηλεκτρογεννητριών’ της "GE" σε όλα 
τα Ολυμπιακά έργα με σκοπό την παροχή “back-up” ηλεκτρικής ενέργειας. 
Το έργο διεκπεραιώθηκε από την General Electric Inc.(USA) εκτελώντας  σχετική 
σύμβαση με την Οργανωτική Επιτροπή "Αθήνα 2004". 
Συνολική αξία έργου: 50 εκατ. Δολάρια  
Αναφερόμενος στους Οικον/κούς Διευθυντές Ευρώπης (Λονδίνο UK)  &  Μεγάλων 
Έργων (Ατλάντα USA). 
Οι ευθύνες της θέσης  περιελάμβαναν τα κάτωθι: 



 Επίβλεψη και καθοδήγηση των λογιστών της εταιρείας για την καταγραφή των 
συναλλαγών σύμφωνα με  τα Ελληνικά Λογιστικά και Φορολογικά Πρότυπα, αλλά 
και σε σχέση με τις ανάγκες των αναφορών προς Αμερική σύμφωνα με το 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα της εταιρείας και τα US GAAP. 

 Κατάστρωση και συνεχής αναθεώρηση Προϋπολογισμού για την παρακολούθηση 
της κερδοφορίας του έργου σε εβδομαδιαία βάση. 

 Μηνιαία υποβολή λογιστικών αναφορών πραγματοποιηθέντων κινήσεων για την 
λογιστική ενοποίηση αποτελεσμάτων Ομίλου. 

  Διαχείριση Ταμειακών Διαθεσίμων και κατάστρωση Ταμειακού προγράμματος σε 
εβδομαδιαία βάση. 

 Σχέσεις με Τράπεζες για την διακίνηση κεφαλαίων και την εκτέλεση συναλλαγών 
μεγάλου ύψους καθώς και την έκδοση Τραπεζικών Εγγυητικών επιστολών.   

 
Μαρ. 01 - Δεκ. 03              ALTAVIA GRAPHICS  ΑΕ 
            Οικονομικός Διευθυντής 

Θυγατρική της Γαλλικής  πολυεθνικής ALTAVIA PRODITY, σε συνεργασία με Έλληνα 
επιχειρηματία. 
 Η δραστηριότητα της εταιρίας εστιάζεται στις εκδόσεις και εκτυπώσεις εντύπων και 
διαφημιστικού υλικού με Κύκλο εργασιών  περ. 10εκ EURO.                                                                                                 
Αναφερόμενος στον  Γ.Δ. Ελλάδος και συγχρόνως στον  Ο.Δ. του Ομίλου στην Γαλλία.                                             
Οι ευθύνες της θέσης  περιελάμβαναν τα ακόλουθα: 

 Επίβλεψη του λογιστηρίου σύμφωνη με το ΕΓΛΣ τον ΚΒΣ και την φορολογική 
νομοθεσία. 

 Υπευθυνότητα κατάρτισης του Ισολογισμού και των  Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 Συνεργασία με Ορκωτούς Λογιστές-Ελεγκτές. 

 Κατάρτιση και παρακολούθηση Προϋπολογισμού 

 Μηνιαία reporting, εξαμηνιαία και ετήσια αποτελέσματα για ενοποίηση 
(consolidation) με Όμιλο. 

 Ταμειακός προγραμματισμός 

 Σχέσεις με τράπεζες 

 Μηχανογράφηση εταιρίας με εγκατάσταση ERP συστήματος (EXACT) μέσω του 
Intranet του Group. 

 
Απρ. 97 - Φεβ. 01       ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ            
           Υπεύθυνος Χρηματοοικονομικού Ελέγχου & Κοστολόγησης (Financial Controller)  

Εκδοτική εταιρεία μεγάλης γκάμας περιοδικών με μακρόχρονη παρουσία στην αγορά.  
ηγέτης στην αγορά σταυρολεξικών και εφηβικών περιοδικών.   
 -Κύκλος εργ.: περ. 10 εκ EURO. 
Αναφερόμενος στον Γεν. Διευθ. και ιδιοκτήτη της εταιρείας,  
 Οι ευθύνες της θέσης  περιελάμβαναν την ενδυνάμωση, αναδιοργάνωση και 
εμπλουτισμό των υπαρχόντων  συστημάτων οικονομικού ελέγχου, και 
παρακολούθησης  της εταιρείας, δηλ.: 

 Δημιουργία και παρακολούθηση του  προϋπολογισμού  

 Βελτίωση του συστήματος προϋπολογιστικής και απολογιστικής κοστολόγησης  με 
την ακριβέστερη μέτρηση του προτύπου κόστους και την εις βάθος ανάλυση των 
δραστηριοτήτων 



 Δημιουργία και παρακολούθηση του ταμειακού προγράμματος  για την πρόβλεψη 
των μέσο/μακροπρόθεσμων ταμειακών αναγκών 

 Αξιολόγηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος  πληροφοριακού συστήματος 

 Αξιολόγηση εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων με βάση τον  αναπτυξιακό Νόμο 
επενδυτικών κινήτρων (Ν.2601/98).  

 
Φεβ. 93 - Μαρ. 97        COCA-COLA HELLAS  ΑΕ          
            Προϊστάμενος Λογιστηρίου  

 Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Marketing, σε άμεση συνεργασία με την   Ελληνική 
Εταιρία Εμφιάλωσης  (3E), η οποία είχε το αποκλειστικό δικαίωμα εμφιάλωσης και 
διανομής των προϊόντων της COCA- COLA στην Ελλάδα (Franchisee Bottler). 
Η Εταιρεία είχε την παρακολούθηση και την υπευθυνότητα για :    
- Πωλήσεις  πρώτης ύλης  Coca-Cola  περ. 100 εκ EURO και 
- Δαπάνες Μάρκετινγκ περ. 30 εκ EURO.                                                                                                 
Αναφερόμενος στον Ο.Δ.  
Οι ευθύνες της θέσης  περιελάμβαναν τα ακόλουθα: 
 Επίβλεψη και καθοδήγηση λογιστικών καταχωρήσεων σύμφωνα με το Ελληνικό 

Λογιστικό Σχέδιο και την Φορολογική νομοθεσία. 
 Υπευθυνότητα προετοιμασίας, δημοσίευσης και υπογραφής Ισολογισμού και 

Αποτελεσμάτων Χρήσης  
 Έλεγχος και καθοδήγηση των λογιστικών καταχωρήσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, στα βιβλία της "COCA-COLA ATLANTIC INC" στην Ιρλανδία, των 
πωλήσεων πρώτης ύλης καθώς και των συνολικών εξόδων Marketing στην 
Ελλάδα,. 

 Συμμετοχή στην προετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού και του τριετούς 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

 Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα προϋπολογισμένα με χρήση 
Rolling Budgets και αναφορά μηνιαίως στην Atlanta US και στην έδρα του Division 
στην Ευρώπη (London-Milan). 

 Κατάστρωση βραχυχρόνιων και μακροχρονίων ταμειακών προγραμμάτων για τον 
υπολογισμό των απασχολουμένων κεφαλαίων  και της αποδοτικότητας των 
(Economic Value Management). 

 Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας για την οικονομική ανάλυση της αγοράς 
αναψυκτικών και του ανταγωνισμού. 

 
Σεπ. 89 - Ιαν. 93         SANTA ABEE    
           Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης 

Εταιρεία παρασκευής, εμπορίας και διανομής  φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών 
και οδοντιατρικών προϊόντων ιδίων και τρίτων (Φασόν). 
 Κύκλος εργασιών εταιρίας περ. 8 εκ EURO. 
 Αναφερόμενος στον Γεν. Διευθ. και ιδιοκτήτη  της εταιρείας,  
 Οι ευθύνες της θέσης  περιελάμβαναν τα ακόλουθα: 
 Δημιουργία προϋπολογισμού ("Budgetary Control System") για τον έλεγχο των 

δαπανών και την μείωση του κόστους 
 Κοστολόγηση προϊόντων και υποβολή τιμών προς έγκριση στο Υπουργείο 

Εμπορίου. 
 Καθιέρωση διαδικασιών για προέγκριση δαπανών σύμφωνα με προϋπολογισμό. 



 Κατάρτιση Ταμειακού Προγραμματισμού σε μηνιαία βάση. 
 Επαφές με τράπεζες για εξασφάλιση Κεφαλαίου Κίνησης. 
 Παρακολούθηση πιστωτικής πολιτικής και ανάλυση κερδοφορίας των 

λογαριασμών πελατών. 
 Οικονομική ανάλυση του ανταγωνισμού. 

 
Μάιος 87 - Αύγ. 89              ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ  
             Οικονομικός Αναλυτής – Κοστολόγος 

Μία από τις μεγαλύτερες χημικές   βιομηχανίες στην Ελλάδα και η πρώτη στον κλάδο 
των λιπασμάτων με πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία, θυγατρική της 
τότε Εμπορικής Τράπεζας. 
 Κύκλος εργ.: περ. 90 εκ EURO.                                                                                                        
Αναφερόμενος στον Προϊστάμενο του τμήματος   Οικονομικού Προγραμματισμού & 
Κοστολόγησης, με αρμοδιότητες: 
 Κοστολόγηση λιπασμάτων και ενδιαμέσων προϊόντων για αποτίμηση αποθεμάτων 

τέλους χρήσης και τιμολογιακή πολιτική. 
 Συμμετοχή στην κατάστρωση ετήσιου προϋπολογισμού και μηνιαία 

παρακολούθηση απολογιστικών αποτελεσμάτων σε σχέση με προϋπολογιζόμενα. 
 Πρόβλεψη ταμειακών ροών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης. 
 Κατάστρωση και εκτίμηση επενδυτικών σχεδίων σε σχέση με αναπτυξιακούς 

νόμους και επενδυτικά κίνητρα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΟΠ κλπ.).                                                            
 

4. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία 
A. Από τον Νοέμβριο του 2018, μέλος ΔΕΠ (Καθηγητής Εφαρμογών) στο Τμήμα  

Λογιστικής & Χρημ/κής  της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος. 
 
B. Από τον Φεβρουάριο του 2005 έως και τον Οκτώβριο του 2018, μέλος ΔΕΠ 

(Καθηγητής Εφαρμογών) στο Τμήμα  Λογιστικής & Χρημ/κής  της Σχολής Διοίκησης & 
Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης. 

Κατά την διάρκεια της παρουσίας μου στο ΤΕΙ Κρήτης διετέλεσα το ακόλουθο διδακτικό, 
διοικητικό και ερευνητικό έργο: 
Ι.   Διδακτικό έργο 
Επιμέλεια και διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων: 
1.    Για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
 Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις   
 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα /Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς   
 Χρηματοοικονομική Λογιστική   
 Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο   
 Ανάλυση Χρηματ/κών Καταστάσεων   
 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών  
 Φορολογία Εισοδήματος 
 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών/ Τήρηση Λογιστικών 

Αρχείων  
 Εφαρμογές Πληροφορικής στην Χρηματ/κή Λογιστική(Εργαστηριακό) 
 Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα (ERP-SAP) (Εργαστηριακό) 

 



2.   Για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  στην «Λογιστική & Ελεγκτική» (σε 
συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών καθώς και με το 
Πανεπιστήμιο "Μακεδονία" - Θεσσαλονίκης) 
  Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις   
 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών 
 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα /Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς   
 Λογιστική ΙΙ  (Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση) 

 
ΙΙ.    Διοικητικό  Έργο  
1.    Για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

i. Μέλος  πέντε (5) Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος 
στα τέσσερα (4) εκ των οποίων σαν μέλος της Εισηγητικής Επιτροπής. 

ii. Επιτροπές που έλαβα μέρος: 
- Μέλος επιτροπής προμηθειών του ΤΕΙ σαν τακτικό & αναπληρωματικό μέλος 2007- 
2008, 2016-2018 

- Μέλος επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για κατάταξη στο τμήμα Λογιστικής για τα 
έτη 2007-08, 2008-09, 20015-16, 2017-18. 

- Μέλος επιτροπής αναθεώρησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος 2008 & 2013  

iii. Πρόεδρος  Τομέα Λογιστικής 2015-2018 
 
2.    Για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  στην «Λογιστική & Ελεγκτική» 

- Υπεύθυνος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης  του ΠΜΣ (2011 -2018). 

 
ΙΙΙ.    Ερευνητικά ενδιαφέροντα - Δημοσιεύσεις 
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα μου επικεντρώνονται στους κάτωθι τομείς: 
 Η οικονομική αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  στις Ελληνικές 
επιχειρήσεις 

 Η Λογιστική/Οικονομική απεικόνιση Ομίλων Εταιριών και ο βαθμός επίδρασης της στην 
αποδοτικότητα/βιωσιμότητα του Ομίλου και των συνιστωσών του εταιρειών. 

 Η επίδραση και επιρροή των μεθόδων της Διοικητικής Λογιστικής στο σύγχρονο 
management των εταιριών. 

 Η εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων Εταιρικής Διακυβέρνησης στις Ελληνικές 
επιχειρήσεις.  

 
Το 2012 δημοσιεύθηκε το βιβλίο μου με τίτλο: 

«ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 
‘ΘΕΩΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 

ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ’ 
Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ 


