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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
• Ημερομηνίες

• Επωνυμία και διεύθυνση εργοδότη

• Είδος επιχείρησης – κλάδος

• Θέση

• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

• Ημερομηνίες

• Επωνυμία και διεύθυνση εργοδότη

Ιανουάριος 2017 έως και σήμερα.
Ελληνικαί Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Κρήτης ΑΕ
CYAN GROUP OF HOTELS με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης.
Ξενοδοχειακή εταιρεία που εκμεταλλεύεται τρία ιδιόκτητα ξενοδοχεία στην
Κρήτη υπό τον διακριτικό τίτλο Cyan Group of Hotels.
http://www.apollonia.gr/el/
http://www.santamarinahotel.gr/el/
https://www.sitiabeach.com/el-gr
Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου.
Η θέση αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και κύρια καθήκοντα της είναι
η από κοινού με αυτόν και τον πρόεδρο εκπροσώπηση της εταιρείας, η
οργάνωση, ο συντονισμός και η επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας όλων των
οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών της, η σύνταξη και παρακολούθηση
του ετήσιου προϋπολογισμού (budgeting), ο ταμειακός προγραμματισμός (cash
flow), το μηνιαίο και ετήσιο reporting, η σύνταξη και υπογραφή των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων και οι υπαγωγές επενδύσεων σε προγράμματα και
αναπτυξιακούς νόμους.

Δεκέμβριος 2009 έως Δεκέμβριος 2016.

Δραστηριοποίηση ως ελεύθερος επαγγελματίας – σύμβουλος επιχειρήσεων με
έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης.
Σημαντικές συνεργασίες:
 Ελληνικαί Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Κρήτης ΑΕ
CYAN GROUP OF HOTELS εταιρεία που εκμεταλλεύεται τρία
ιδιόκτητα ξενοδοχεία στην Κρήτη Συνολικής δυναμικότητας 2.000
κλινών.
 MOTORCAR AE επίσημος διανομέας και επισκευαστής MERCEDES
BENZ και SMART σε όλη την Κρήτη.
 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΕ (Franchisee της ΓΡΗΓΟΡΗΣ.
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ στην Κρήτη για τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου
και Λασιθίου).



• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

• Ημερομηνίες
• Επωνυμία και διεύθυνση εργοδότη
• Είδος επιχείρησης – κλάδος

• Θέση
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

• Ημερομηνίες
• Επωνυμία και διεύθυνση εργοδότη

BLUE CAR RENTAL εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων (Νέο concept
προώθησης και διαχείρισης του εταιρικού στόλου αυτοκινήτων)

Κύρια ενασχόληση μου είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η επίβλεψη
της εύρυθμης λειτουργίας των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών
επιχειρήσεων.
Η σύνταξη και η παρακολούθηση ετήσιων προϋπολογισμών (budgeting).
O ταμειακός προγραμματισμός (cash flow).
Οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις.
Το μηνιαίο και ετήσιο reporting.
Η σύνταξη και υπογραφή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Οι υπαγωγές επενδύσεων σε προγράμματα και αναπτυξιακούς νόμους.

Μάιος 2001 έως Νοέμβριος 2009.
Όμιλος εταιρειών ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης.
Εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΑ Αθηνών με αντικείμενο, την βιομηχανική
παραγωγή διχτύων συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, διχτύων αγροτικών
και άλλων εφαρμογών, με εξαγωγές σε όλο τον κόσμο καθώς και την
ξενοδοχειακή εκμετάλλευση.
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η θέση αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και κύρια
καθήκοντα έχει τη σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού , το
συντονισμό των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του ομίλου, τη
σύνταξη των οικονομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
τη βιομηχανική κοστολόγηση, τη μελέτη βιωσιμότητας νέων επενδύσεων, την
υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακούς νόμους, την ενημέρωση του
ΧΑΑ και της επιτροπής κεφαλαιαγοράς για θέματα που αφορούν τον όμιλο και
την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των θυγατρικών
του εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης ή εξαγοράς νέων
εταιρειών.
Κατά τη χρήση 2005 κύρια ευθύνη της θέσης αποτέλεσε και η μετάβαση από τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IASs) και η
σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ομίλου (εταιρική
διακυβέρνηση).
Επίσης κατά τη χρήση 2001 η θέση ήταν επιφορτισμένη με την προμήθεια και
εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος ERP που καλύπτει όλες τις
λειτουργίες της επιχείρησης.

Φεβρουάριος 2001 έως Απρίλιος 2001.
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

• Είδος επιχείρησης – κλάδος

• Θέση
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

• Ημερομηνίες
• Επωνυμία και διεύθυνση εργοδότη
• Είδος επιχείρησης – κλάδος

• Θέση
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

• Ημερομηνίες
Στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ναυτιλιακή Εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΑ Αθηνών με αντικείμενο την
εκμετάλλευση επιβατικών – οχηματαγωγών πλοίων σε γραμμές του εσωτερικού
και του εξωτερικού.
Προϊστάμενος υπηρεσίας οικονομικού.
Η θέση αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας και κύρια
καθήκοντα έχει την εφαρμογή του οικονομικού προϋπολογισμού της εταιρείας,
Τις εισπράξεις και πληρωμές, την παρακολούθηση των δανείων, και την
διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων.
Επίσης η θέση ήταν επιφορτισμένη σε συνεργασία με τον οικονομικό
διευθυντή της εταιρίας με την σύνταξη και παρακολούθηση του προγράμματος
αναδιάρθρωσης δανεισμού και την παρουσίαση του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μάιος 1993 έως Δεκέμβριος 2000.
Όμιλος εταιρειών ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
Εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΑ Αθηνών με αντικείμενο, την βιομηχανική
παραγωγή διχτύων συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, διχτύων αγροτικών
και άλλων εφαρμογών, με εξαγωγές σε όλο τον κόσμο καθώς και την
ξενοδοχειακή εκμετάλλευση.
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και κύρια καθήκοντα
έχει το συντονισμό των υπηρεσιών λογιστηρίου κεντρικού και
υποκαταστημάτων (εργοστάσια, ξενοδοχείο), την τήρηση των λογιστικών
βιβλίων, τα φορολογικά αντικείμενα και την αναλυτική λογιστική
εκμετάλλευσης.
Το 1999 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την εισαγωγή των
μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και η θέση
επιφορτίστηκε με την διεκπεραίωση του σχετικού νομικού και φορολογικού
ελέγχου, την σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου καθώς και με την δημόσια
εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση.
Το 1994 καταστρέφεται ολοσχερώς από πυρκαγιά το εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ.
Ηρακλείου καθώς και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και η θέση επωμίζεται
με την ευθύνη της σύνταξης του φακέλου της ασφαλιστικής εταιρείας για τη
λήψη της αποζημίωσης.
Σεπτέμβριος 1991 έως Σεπτέμβριος 1992.
Εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων στις διαβιβάσεις με 12 μήνη
θητεία ως προστάτης πολύτεκνης οικογένειας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• Ημερομηνίες
• Πανεπιστήμιο

1987-1991
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε).

• Τμήμα Πανεπιστημίου
• Τίτλος

• Επίπεδο κατάρτισης με βάση την
εθνική ταξινόμηση
• Ημερομηνίες
• Λύκειο
• Επίπεδο κατάρτισης με βάση την
εθνική ταξινόμηση

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Πτυχιούχος τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση
Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Βαθμός πτυχίου Λίαν καλώς.
1983-1986
Γενικό Λύκειο Χάρακα.
Βαθμός απολυτηρίου Άριστα.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αγγλικά καλά
Άριστος χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών.




ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα συνολικής διάρκειας 40 ωρών με
κατοχή σχετικού πιστοποιητικού από τον φορέα Intercollege Globaltraining.Το
σεμινάριο κάλυψε τους τομείς:





ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

MS OFFICE (EXCEL, WORLD, POWER POINT, κ.λ.π)
INTERNET
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Basic IASs
Technical IASs
Consolidation IASs
IFRSs

Κάτοχος αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος.
Κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού α τάξης.

ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης.
Από το έτος 2003 έως και σήμερα συμμετέχω ως εκπρόσωπος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη γνωμοδοτική επιτροπή του
Αναπτυξιακού Νόμου στην Περιφέρεια Κρήτης (Διεύθυνση Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης).
Από το έτος 1992 έως το έτος 1995 εκλέχτηκα μέλος στη διοίκηση του
συλλόγου πτυχιούχων λογιστών ανατολικής Κρήτης κατέχοντας τη θέση του
γραμματέα.

ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μου αρέσουν τα ταξίδια και ο αθλητισμός.

