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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

           

Όνομα ……………………………..:  Νικόλαος 

Επώνυμο……………………….…..:  Χρυσανθόπουλος 

Ημ/νια Γέννησης ………………….:  25/11/1971 

Tόπος  Γέννησης ………………….:  Toronto  Kαναδά 

Tόπος  κατοικίας ………………….:  Περιστέρι 

Email ……………………………...:  nhrysanthopoulos@msn.com 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ  : 

 

Οκτ.17-Ιούλ.21   :      Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθηνών 

Μεταπτυχιακός τίτλος  “Διοίκηση Οικονομικών μονάδων - 

Internal    Audit ” Βαθμός διπλώματος 8,79 

 Θέμα διπλωματικής εργασίας:  Audit committee and the 

effect of its role on the quality of the Internal Audit Function 

                 Βαθμός  9.50/10.00 

    

Νοέμ.2005 :      Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθηνών   

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης εκπαίδευσης  στα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα 

 

 

Σεπ.1990-Σεπ 1995  :      Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθηνών   

                 Τμήμα  Οικονομικών  Επιστημών. 

      Βαθμός  πτυχίου  ‘Λίαν Καλώς’ 

 

 

Κάτοχος επαγγελματικής πιστοποίησης Certified Fraud Examiner από την 

ACFE 

 

Κάτοχος πιστοποίησης επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα 

(ΕΚΔΔΑ ) 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ    

*Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα –Αναλυτική Λογιστική  

Κοστολόγηση –Εργασίες τέλους χρήσης ,Ν.2190 

          *  Μηχανογραφημένη Λογιστική  (Επιδοτούμενο από  Ε.Ε). 

            *  Εφαρμοσμένη  Αναλυτική  Λογιστική .  Ελληνικής  Εταιρείας   

                                        Διοίκησης  Επιχειρήσεων  ( ΕΕΔΕ ) 

*  Επιμόρφωση  στον   ΚΒΣ , στον  ΦΠΑ  , &  στον  

Φ.Εισοδήματος. ( Οργανισμός   IPIROTIKI ). 

*   Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα. Εκδόσεις  ‘BΡΥΚΟΥΣ’.  

  *  Aνάλυση  Οικονομικών  Καταστάσεων.Kαταστάσεις  

Cash  Flow,    Μοντέλα  αξιολόγησης . Εκδόσεις  

‘ΒΡΥΚΟΥΣ. 
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*   ΦΠΑ –Οι νέες αλλαγές .Εκκαθαριστική δήλωση- 

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - διακανονισμός παγίων. 

Εκδόσεις ΄ΒΡΥΚΟΥΣ   

*  Ταμειακός  Προγραμματισμός και Έλεγχος και  

καταστάσεις Cash Flow. EEΔΕ    

                                  *  Κεφαλαιακή Διάρθρωση εταιρειών  .Ναυτεμπορική  

            *  Aνάλυση δεδομένων με Excel . ΕΚΔΔΑ 

                                  *  Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές ενέργειες .ΕΚΔΔΑ 

                                  *  Εφαρμογή της Πειθαρχικής διαδικασίας στο Δημόσιο 

(ΕΚΔΔΑ ) 

 

 

EΡΓΑΣΙΑΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ  : 

 

      Μαρ.22 -Σήμερα       Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία 

Δημοσιονομικής  Πολιτικής. 

                                          Απασχόληση ως Δημοσιονομικός Ελεγκτής 

                                                 

Μαρ.21- Μαρ.22       Υπουργείο Τουρισμού (Απόσπαση) 

             Απασχόληση στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ως εσωτερικός  

   ελεγκτής με αντικείμενα: 

-Σχεδιασμός και διασφάλιση της έγκαιρης υλοποίησης του 

ετήσιου πλάνου ελέγχου και παροχή των σχετικών αναφορών 

-Έλεγχος τήρησης των λειτουργικών διαδικασιών του 

Υπουργείου και  εφαρμογή προτύπων IPPF στη διαδικασία 

εσωτερικού ελέγχου αυτών 

-Αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων ελέγχου, 

διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης  

- Εξέταση των επιμέρους λειτουργιών του Υπουργείου ως προς 

την αποτελεσματικότητά τους 

-Συμμετoχή  σε ομάδες έργου με αντικείμενο σχετικό με τα 

καθήκοντά μου 

 

 

Νοέμ.16-Μαρ.21’ Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Απασχόληση στην Διεύθυνση επιθεώρησης ως ελεγκτής. 

Συμμετοχή στην διενέργεια διαχειριστικών και εσωτερικών 

                                    ελέγχων. 

 

Ιαν.14 ’-Ιούνιος 16’   ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ A.E 

 Απασχόληση ως Προϊστάμενος λογιστηρίου, υπεύθυνος  για 

ολόκληρο το λογιστικό κύκλωμα της εταιρείας και 

συγκεκριμένα με τα  παρακάτω αντικείμενα: Σύνταξη και 

υπογραφή οικονομικών καταστάσεων, εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις φορολογικές και ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις σε συνεργασία με ελεγκτές, επίβλεψη και 

εκπαίδευση ομάδας λογιστηρίου, κατάρτιση και 

παρακολούθηση καταστάσεων ταμειακών ροών, έλεγχος και 

παρακολούθηση κυκλώματος αξιογράφων, μητρώου παγίων, 
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διακίνησης αποθήκης, σύνταξη και υποβολή όλων των 

φορολογικών δηλώσεων, έλεγχος συμφωνίας εμπορικού 

κυκλώματος και γενικής λογιστικής, σύνταξη και έλεγχος 

μισθοδοσίας, έλεγχος μητρώου παγίων. Επίσης διεκπεραίωση 

θεμάτων  που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις του νόμου 

2190 /1920 .  

 

 

Απρ.07’- Οκτ.14’ Όμιλος Επιχειρήσεων ΚΑΝΕΛΛΑ.  
 Απασχόληση ως λογιστής υπεύθυνος για ολόκληρο το 

λογιστικό κύκλωμα των  εταιρειών του   Ομίλου  και 

συγκεκριμένα με τα  παρακάτω αντικείμενα: Παρακολούθηση 

και reporting  επί της πορείας των θυγατρικών  εταιρειών στο 

εξωτερικό, προετοιμασία όλων των  φορολογικών-

ασφαλιστικών δηλώσεων, κατάρτιση και παρακολούθηση 

καταστάσεων ταμειακών ροών, κατάρτιση και υπογραφή 

ετήσιων οικονομικών, περιοδικών καταστάσεων και 

Ενοποιημένων, παρακολούθηση δανειακών υποχρεώσεων και 

επαφή με τράπεζες για χρηματοδοτικά θέματα,  καθώς και με 

Νομαρχίες για υποχρεώσεις των εταιρειών, παρακολούθηση 

και έλεγχος μητρώου παγίου των εταιρειών, έλεγχος αποθηκών 

εμπορικού κυκλώματος, αξιογράφων. Επίσης, παρακολούθηση 

και ενημέρωση επί των τρεχουσών φορολογικών –εργατικών 

υποχρεώσεων - νομοθεσιών. 

 

 

 

 

Μαϊος.05’-Μαρ.07’  Εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ . Εισηγμένη 

στο Χ.Α.Α. 

Απασχόληση  ως Λογιστής και  υπεύθυνος για τον έλεγχο και   

την  παρακολούθηση του φάσματος  των λογιστικών εργασιών   

θυγατρικών και παρακολούθησης όλων των φορολογικών τους  

υποχρεώσεων,  καθώς και της μητρικής και  συγκεκριμένα: 

   Παρακολούθηση και τήρηση μηχανογραφημένου μητρώου 

παγίων, θεωρημένη αποθήκη, αναλυτικής λογιστικής, ΦΠΑ-

ΦΜΥ, Φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φοροτεχνικών 

θεμάτων. Τήρηση εσωλογιστικής κοστολόγησης, εργασίες 

κλεισίματος και κατάρτισης ισολογισμών και αποτελεσμάτων 

καθώς και διαδικασιών  που ορίζονται από τον Ν.2190 

(Πρακτικά-Εκθέσεις Δ.Σ, Ενημερωτικά), διαχείριση 

παραγωγής, συμφωνίες  τραπεζών, ταμείων και αξιών 

γενικότερα, και εργασίες για την κατάρτιση ενοποιημένου 

ισολογισμού του Ομίλου, σύνταξη καταστάσεων ταμειακών 

ροών των θυγατρικών  και παρακολούθηση αυτών.  Καθώς και 

report σχετικών με τις απαιτήσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (πληροφορίες και τα τριμηνιαία 

αποτελέσματα-ενημερωτικά  έντυπα). 
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Επίσης εργασίες μετατροπής ισολογισμών και αποτελεσμάτων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τήρηση 

μητρώου παγίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ . 

  

 

Απρ.04’-Μαϊος 05’       Πολυεθνική RADIO HOLLAND GREECE.Εταιρεία εμπορίας    

συστημάτων  υψηλής  τεχνολογίας . 

                                       Απασχόληση ως  Λογιστής και Βοηθός Οικονομικού 

Διευθυντή με τα παρακάτω αντικείμενα: 

Reporting σχετικών με μηνιαία αποτελέσματα, καταστάσεις 

ταμειακών ροών,  παρακολούθηση θεωρημένης αποθήκης, 

τήρηση αναλυτικής λογιστικής, θέματα νόμου 2190 

.Παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων, θεμάτων 

φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, αναπτυξιακών νόμων, 

εργατικής νομοθεσίας, καθώς και εργασίες κλεισίματος 

Ισολογισμού. 

Παράλληλα ανέλαβα καθήκοντα Project Manager για την 

υλοποίηση   εγκατάστασης συστήματος ERP . 

 

Φεβ.03’-Απρ.04’ Φαρμακευτική εταιρεία SANOFI SYNTHELABO 

 Απασχόληση ως λογιστής υπεύθυνος για τις εξής εργασίες : 

καταχώριση  παραστατικών, τήρηση  αναλυτικής  λογιστικής, 

τήρηση  θεωρημένης  αποθήκης, ΦΠΑ, ΦΜΥ, κοστολόγηση  

εισαγωγών, ενδοκοινοτικές  αποκτήσεις , τήρηση  

μηχανογραφημένου  μητρώου  παγίου. 

 

Νοέμ 00’- Φεβ.03’           Εταιρεία  ΑΜΣΚΟ  Βιομηχανική  &  Τεχνική. 

Δραστηριοποιείται στον κλάδο  παραγωγής  δομικών (προφίλ 

αλουμινίου )  υλικών και  κατασκευής  έργων  όπως  το   

΄΄ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ ΄΄,  αεροδρόμιο  Σπάτων  και  άλλων. 

 Απασχόληση  στο  λογιστήριο  ως  υπεύθυνος λογιστηρίου 

επιφορτισμένος  με  τον  έλεγχο και  την  επίβλεψη  ολοκλήρου  

του φάσματος  των  εργασιών  του  λογιστηρίου και 

συγκεκριμένα : 

 Xαρακτηρισμό  &  καταχώριση παραστατικών, τήρηση  

αναλυτικής  λογιστικής – βραχυχρόνια  αποτελέσματα  

τριμήνου, τήρηση  θεωρημένης  αποθήκης, ΦΠΑ, ΦΜΥ, 

κοστολόγηση  εισαγωγών, ενδοκοινοτικές  αποκτήσεις, 

εργατικά, μισθοδοσία, εργασίες  κλεισίματος  &  κατάρτισης   

ισολογισμού, τήρηση  μηχανογραφημένου  μητρώου  παγίου, 

διαχείριση  παραγωγής  προφίλ  αλουμινίου, συμφωνίες  

τραπεζών, εσωλογιστική  κοστολόγηση  παραγωγής  προφίλ 

αλουμινίου & facon, φορολογία  εισοδήματος. 

     Στην συγκεκριμένη εταιρεία είχα την ευθύνη για την 

κατάρτιση και λειτουργία συστήματος βιομηχανικής 

κοστολόγησης και αναλυτικής λογιστικής. 
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Μαϊος 97’-Νοέμ.00’ :   Eταιρεία   BRITISH  PLASTERBOARDS  ( BPB EΛΛΑΣ 

ΑΒΕΕ )  
  Πολυεθνική εταιρεία  παραγωγής  ( βιομηχανία ) δομικών  

υλικών  (γύψου ), με μονάδα  παραγωγής  στο  Μεσολόγγι. 

 Απασχόληση  στο  οικονομικό  τμήμα  ως βοηθός  λογιστή  με 

αντικείμενα: Έλεγχος  υποκαταστήματος, συμφωνίες  

λογαριασμών πελατών – προμηθευτών, διαχείριση  επιταγών – 

ταμείου, ΦΠΑ, ΦΜΥ, εισαγωγές – ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, 

τιμολόγηση, καταχωρήσεις  παραστατικών, τήρηση  αναλυτικής  

λογιστικής , 

 Financial Reporting. 

 

Συμμετοχή  σε  επιστημονικούς  οργανισμούς 

                                       Μέλος  της  Ελληνικής  Εταιρείας Διοίκησης  Επιχειρήσεων,  

    (Ε.Ε.Δ.Ε ) και  του  Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης 

 

Λοιπές  Γνώσεις   Microsoft Office , Aγγλικά  σε  επίπεδο  Proficiency.       

Λογιστικά προγράμματα  ΚΕΦΑΛΑΙΟ, SAP (FI Module) 

Ρayroll , SINGULAR (SEN), Payroll (Epsilon net ) 

    


