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ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση :  aangelidis@ekt.gr 

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών / Αρ. Αδείας (α‘ τάξη): 9907082167 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Ανώτερο στέλεχος του οικονομικού τομέα με πολυετή και διεθνή εμπειρία. Η έκθεσή μου σε μία ποικιλία από επιχειρηματικές συνθήκες (σε 

κορυφαίες Ελληνικές και σημαντικές διεθνείς εταιρείες) μου επέτρεψε να αναπτύξω ικανότητες σε τεχνικό επίπεδο (οικονομική διοίκηση) 

και δεξιότητες όπως στρατηγική σκέψη και προγραμματισμό. Τα προσόντα μου σχετίζονται όχι μόνο με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, 

τα χρηματοοικονομικά και τις προβλέψεις, αλλά και με την οργάνωση της εγκαθίδρυσης και ανάπτυξης εταιρειών σε νέες αγορές, την 

επιλογή και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τις νέες τεχνολογίες καθώς και με τη διοίκηση και διαχείριση πολύπλοκων διοικητικών 

θεμάτων με νομικές προεκτάσεις. 

Η διαρκής προσπάθεια για αυτοβελτίωση και η απορρόφηση των θετικών χαρακτηριστικών της κάθε κουλτούρας και περιβάλλοντος μου 

έχουν δώσει την ικανανότητα να δημιουργώ άριστες σχέσεις με εταίρους και άλλους συνεργάτες. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 

 Αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση με αποδεδειγμένη  εμπειρία στην ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των εταιρειών 

Obras Subterraneas NUF στη Νορβηγία το 2014 και Obras Subterraneas Υποκατάστημα Ελλάδος στην Ελλάδα το 2010. 

Ίδρυση πλήρως λειτουργικών επιχειρήσεων σε λιγότερο από δύο μήνες καλύπτοντας πτυχές όπως η απόκτηση νομικής 

και φορολογικής υπόστασης, η εύρεση εγκαταστάσεων, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, η επιλογή  προσωπικού 

υποστήριξης, προμηθευτών και υπεργολάβων.  

 Επιτυχημένη διαχείριση κύκλου εργασιών ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ και σημαντικού αρι θμού εργαζομένων τα 

τελευταία 12 χρόνια σε πολλές χώρες. 

 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με στόχο την ανάληψη μεγάλων τεχνικών έργων  με καινοτόμες τεχνολογίες μέσω της 

συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς  και συνεργασίες, σε Ευρώπη, Ασία και Λατινική Αμερική. Από τις διαδικασίες 

αυτές προέκυψαν συνεργασίες στο Hong Kong, στην Taiwan, στη Χιλή και στη Νορβηγία. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Επικεφαλής για τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων του ΕΕΝ - Hellas  Περίοδος : 2019 – 

σήμερα 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Αθήνα)  

 Επικεφαλής - συντονιστής  του έργου ΕΕΝ – Hellas (Enterprise Europe Network - Hellas) έχοντας ως βασικό καθήκον 

την υλοποίηση των δεσμεύσεων του ΕΚΤ απέναντι σε συνεργάτες και εταίρους, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

σχεδίων δράσης, την κατάρτιση επικοινωνιακού πλάνου καθώς και τη διαρκή πληροφόρηση της διοίκησης με αναφορές 

και στοιχεία που εξυπηρετούν τη λήψη αποφάσεων.  

 

 

Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής - Νόμιμος εκπρόσωπος                         Περίοδος : 2014 – 2017 

Obras Subterraneas SA NUF (Όσλο - Νορβηγία) 

 Υπεύθυνος για τη εγκατάσταση και λειτουργία  του Νορβηγικού υποκαταστήματος , έχοντας συμμετάσχει ενεργά στις 

διαδικασίες για την εισχώρηση της εταιρείας στην Νορβηγική αγορά, εκπροσωπώντας την στις διαπραγματεύσεις με 

τους συμβούλους της Ernst & Young, αναλαμβάνοντας την πραγματοποίηση  σημαντικού μέρους του πλάνου 

υλοποίησης της επένδυσης βάσει της επιλογής των κατάλληλων τεχνολογιών και διεκπεραιώνοντας την εγγραφή της 

στο σύστημα πιστοποίησης Sellihca.  

 Διαχείριση εσόδων 65 εκ. ευρώ, και 165 υπαλλήλων διαφόρων εθνικοτήτων (στην κορύφωση των εργασιών) με 

εμπλοκή στην επιχειρηματική λειτουργία συντονίζοντας όλες τις διοικητικές δραστηριότητες  με προσανατολισμό στην 

απόκτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και γνώσεων, στην εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτές και στην 

αξιοποίησή τους για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.  

 Διαρκής αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών και οικονομικών στόχων, 

διασφαλίζοντας την αξιοπιστία του οικονομικού και διοικητικού τμήματος, παρέχοντας στη διοίκηση μηνιαίες αναφορές 

(ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων) σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις της Νορβηγικής επιχείρησης, φροντίζοντας 
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παράλληλα σε καθημερινή βάση ώστε να καλύπτονται από διοικητικής απόψεως οι κάθε είδους ανάγκες που 

σχετίζονταν με το προσωπικό . 

 Συνεχής επίβλεψη του πεδίου δράσεως, με στόχο την συμμόρφωση στα  απαιτούμενα πολλαπλών εσωτερικών και 

εξωτερικών ελέγχων καθώς και επιτυχής διαχείριση και υλοποίηση οποιουδήποτε καθήκοντος μου ανατέθηκε 

περιλαμβανομένης και της διαπραγμάτευσης με τρίτα μέρη σχετικά με περίπλοκα προβλήματα που είχαν ανακύψει.  

 

Business Analyst - Yλοποίηση και εφαρμογής συστήματος ERP                           Περίοδος : 2013 – 2014 

Obras Subterraneas S.A. (Μαδρίτη - Ισπανία) 

 Συντονισμός, παρακολούθηση και έλεγχος του συνόλου των θεμάτων και των εργασιών σχετικά με την εφαρμογή ενός 

συστήματος ERP σχεδιασμένου σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της εταιρείας.  

 Έλεγχος των επιμέρους τμημάτων της ανάπτυξης του ERP, παρακολούθηση σφαλμάτων, προτάσεις για βελτιώσεις, 

εγκρίσεις, συγγραφή οδηγιών χρήσεως και  τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος περιλαμβανομένης της 

τακτικής υποβολής εκθέσεων διαχείρισης και προόδου. 

 

Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής - Νόμιμος εκπρόσωπος                         Περίοδος : 2010 – 2012 

Obras Subterraneas S.A. (Υποκατάστημα  Ελλάδος) και Ossa Hellas ΑΤΕ  

 Υπεύθυνος για τη λειτουργία και εγκατάσταση των εταιρειών στην Ελλάδα.  

 Συντονισμός, επίβλεψη και διαχείριση όλων των οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών καθώς και όλων των 

θεμάτων μεταξύ Ελληνικής θυγατρικής και μητρικής εταιρείας. Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής εξέλιξης των 

έργων. Αξιόπιστη, ακριβής και έγκαιρη αναφορά προς την Ισπανική διοίκηση.  

 Νόμιμος εκπρόσωπος των δύο εταιρειών, με πλήρη ελευθερία λήψης αποφάσεων και δημιουργίας δεσμεύσεων στο 

σύνολο της δραστηριότητας των εταιρειών. Οικονομική διαχείριση εσόδων άνω των 25 εκ. ευρώ.  

 

Υπεύθυνος παρακολούθησης λειτουργίας υποκαταστημάτων εξωτερικού             Περίοδος : 2008 – 2010 

Arcon Constructions S.A. (Ελλάδα – Αθήνα) 

 Παρακαλούθηση των λειτουργικών εξόδων και της οικονομικής εξέλιξης 10 υποκαταστημάτων στη Ρουμανία και τη 

Βουλγαρία. Επεξεργασία επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων προϋπολογισμού μέσω της διαρκής παρακολούθησης 

χρηματοροών και σύνταξης οικονομικών αναφορών. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με σκοπό την ανάληψη νέων 

έργων. Υπεύθυνος για το συντονισμό ποικίλων θεμάτων μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών, ώστε να τηρούνται 

οι απαραίτητοι κανόνες νομιμότητας σε θέματα όπως ο ενδοεταιρικός δανεισμός και η χρέωση τόκων για την χρήση 

κεφαλαίων, ο υπολογισμός του κόστους απασχόλησης πόρων της μητρικής εταιρείας και η τιμολόγηση για την παροχή 

υπηρεσιών προς τις θυγατρικές.   

 

Υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης και διοικητικών θεμάτων                               Περίοδος : 2006 – 2008 

Έδραση Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ (Ρουμανία – Βουκουρέστι) 

 Οικονομική διοίκηση και ανάλυση: υπεύθυνος διαχείρισης ποσού πωλήσεων άνω των 2 εκ. € ανά μήνα  ως επικεφαλής 

σχετικού τμήματος, αποτελούμενου από πέντε άτομα. Υπεύθυνος για την δημιουργία ποικίλων οικονομικών αναφορών, 

την τήρηση και εκτέλεση πλάνου χρηματοροών καθώς και την διαχείριση πιστώσεων, αναφερόμενος απ’ ευθείας στον 

Οικονομικό Διευθυντή του ομίλου και στην διοίκηση.  

 

Επικεφαλής τμήματος παρακολούθησης κόστους                                                      Περίοδος : 1999 – 2006 

Έδραση Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ  (Ελλάδα – Αθήνα) 

 Επικεφαλής του σχετικού τμήματος, αναφερόμενος απευθείας στη διοίκηση και τον οικονομικό διευθυντή μέσω 

αναφορών, έχοντας ως αντικείμενο εργασίας την οικονομική ανάλυση και αναφορά ενός μέσου όρου 35 ενεργών 

έργων σε μηνιαία βάση καθώς επίσης και την διαχείριση υπολοίπων πελατών – προμηθευτών. 

 

Βοηθός Λογιστή                                                                                                      Περίοδος : 1990 – 1999 

Έδραση Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ  (Ελλάδα – Αθήνα) 
 

 Υπηρεσίες Βοηθού Λογιστή 

 

ΜΟΡΦΩΣΗ 

 2018 – 2019     ALBA Graduate Business School / Μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά 
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 2006   Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 1987   1ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου - Αθήνα 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 Προγραμματιστών – Διάρκεια 400 ώρες – Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας  

 Βοηθοί Λογιστών – Διάρκεια 400 ώρες – Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας  

 Αναλυτική Λογιστική – Οικονομοτεχνική 

 Παρουσίαση Διατάξεων ΦΠΑ – Οικονομοτεχνική 

 Παρουσίαση Διατάξεων Κ.Β.Σ. – Οικονομοτεχνική 

 Αποθήκη – Οικονομοτεχνική 

 MS Access 7.0 – Compact Computing 

 MS Access 97 – Compact Computing 

 MS Project – ΠΕΔΜΕΔΕ 

 Budgeting – Σύνταξη Προϋπολογισμού – AQS 

 Εγγραφές Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης – ΕΕΔΕ 

 Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων – Price Waterhouse Coopers 

 Excel Skills for Business: Intermediate II – Macquarie University  

 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

 Ελληνικά (μητρική γλώσσα) 

 Αγγλικά (άπταιστα) 

 Ισπανικά (άπταιστα) 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Βαθιά γνώση του Ελληνικού και διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

 Αφοσίωση στο στόχο της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και καινοτομιών με σκοπό την βελτίωση της αποδοτικότητας.  

 Υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας, σημασία στη λεπτομέρεια, ισχυρές αναλυτικές, οργανωτικές πολυλειτουργικές 
δεξιότητες. 

 Εμπειρία στη χρήση, πλοήγηση και παραμετροποίηση σε ERPs όπως το SAP και άλλα παρεμφερή λογισμικά.  

 Μεγάλη εμπειρία στο Excel (προχωρημένο επίπεδο) και σε άλλες εφαρμογές της σουίτας Office της Microsoft.  

 Στιβαρή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών συνοδευόμενη με αναλυτικό και οργανωτικό τρόπο σκέψης που επιτρέπει 
την αποτελεσματική εφαρμογή διαδικασιών, προγραμμάτων και εργαλείων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

 Φωτογραφία, ταξίδια, σκι, μοτοσυκλετισμός . 

 

 


