
Καραμίντζιος Κωνσταντίνος  
βιογραφικό σημείωμα 

Στόχος 

Στόχος του γραφείου είναι να καλύπτει τις ανάγκες, τις προκλήσεις και 
τις επιδιώξεις των πελατών του. Ενεργεί για να εξελίσσεται και να απο-
τελεί έναν έμπιστο, αξιόπιστο και επικερδή συνεργάτη. 

 

Με μακρά εμπειρία σε πολλούς τομείς του χρηματοοικονομικού χώ-
ρου μπορεί να: 

 διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις,  

 οργανώνει την καθημερινότητα,  

 συνδιαλέγεται με τρίτα μέρη,  

 συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της στρατηγικής 
των πελατών του.  

@all4financial |οικονομολογικό γραφείο 

 

Τηλέφωνο: +30 210 9886 959 

Κινητό: +30 697 7712241  

E-mail: office@all4financial.gr 

Web: www.all4financial.gr 
 

 

 

Προσέγγιση 

 η σχολαστική αξιολόγηση του άμεσου και μελλοντικού αντίκτυπου 
της κάθε συναλλαγής, γεγονότος ή ενέργειας στην επιχείρηση και 
τους φορείς της, 

 η έγκαιρη ενημέρωση για θέματα που αφορούν στο νομικό πλαί-
σιο που υπακούει μία επιχείρηση και η κατάλληλη προετοιμασία 
της,  

 η γνώση των επαγγελματικών προτύπων και του νομικού πλαισίου 
που υπάγονται τα μέρη με τα οποία μία επιχείρηση θα κληθεί να 
συνεργαστεί.  

 η συνεχής παρακολούθηση των κλάδων που δραστηριοποιούνται 
οι πελάτες του 

Πρόταση συνεργασίας 

Το γραφείο παρέχει μία ολοκληρωμένη υποστήριξη στο χρηματοοικο-
νομικό τομέα, σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης λειτουργικών 
κινδύνων και σε θέματα ελέγχου της δραστηριότητάς των πελατών 
του.    

 

Απευθύνεται κυρίως σε πολύ μικρές και μικρές οντότητες (€ 8 εκατ. 

έσοδα, € 4 εκατ. ενεργητικό και 50 άτομα προσωπικό) οι φορείς των οποίων επι-
χειρούν ορθολογικά για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της 
διαχρονικότητας της επένδυσής τους.   

 

Επαγγελματίας οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία σε πληθώρα κλά-
δων: 

 # ελεγκτική  

 # χρηματιστήριο  

 # βιομηχανία τροφίμων  

 # τραπεζική και  

 # επενδυτικών κεφαλαίων  

και θέσεων:  

 # ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, (PwC) 

 # senior corporate finance officer, (Εγνατία Finance)  

 # διευθυντής επενδυτικών σχέσεων, (ELBISCO HOLDINGS) 

 # διευθυντής εσωτερικού ελέγχου, (ELBISCO HOLDINGS) 

 # head of budgeting & reporting, (ELBISCO HOLDINGS) 

 # financial projects manager, (ELBISCO HOLDINGS)  

 # στέλεχος εταιρικής διακυβέρνησης, (EUROBANK)  

 # οικονομικός διευθυντής ομίλου, (Macofin Hellas) 

 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τακτικό, έκτακτο και εσωτερικό έλεγχο 
επιχειρήσεων, στην εισαγωγή εταιριών σε οργανωμένες αγορές, στη 
διενέργεια εταιρικών πράξεων (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εξαγο-
ρές - συγχωνεύσεις εταιριών, διενέργεια due diligence), στην αναδιάρ-
θρωση δανειακού χαρτοφυλακίου, στην αξιολόγηση επενδύσεων, στη 
διαχείριση της οικονομικής διεύθυνσης (σύνταξη οικονομικών κατα-
στάσεων, διαχείριση ταμειακών ροών, διαχείριση κοστολόγησης, δια-
χείριση & έλεγχο εταιρικού προγραμματισμού), στην οργάνωση επιχει-
ρήσεων (υιοθέτηση πολιτικών, ροών και διαδικασιών, εισαγωγή λογι-
σμικών προγραμμάτων (ERP), κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων και ετή-
σιων προϋπολογισμών). 

 

# Απόφοιτος της σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1993)  

# Κάτοχος του μεταπτυχιακού "Project analysis, finance & investment" 
του Πανεπιστημίου του York - UK (1994) 

# Μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου και κάτοχος της Α’ τάξης λο-
γιστή – φοροτεχνικού 

# Κάτοχος του πιστοποιητικού B1: «Παροχή επενδυτικών συμβουλών 
σε κινητές αξίες» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς   

                                    Προσέγγιση 

Η εταιρεία Το περιβάλλον Η εξίσωση 

Πωλήσεις Ανταγωνιστές Έσοδα 

Αγορές Πελάτες (-) κόστος & έξοδα 

Παραγωγή Προμηθευτές = αποτέλεσμα 

Πάγια Νομικό πλαίσιο (+/-) μη ταμειακά 

Φόροι Τράπεζες (+/–) απαιτήσεις 

Μισθοδοσία Μέτοχοι (+/-) υποχρεώσεις  

Οικονομικές αναφορές Επενδυτές (-) φόροι 

 Μακρο-οικονομικά (+/–) Επενδύσεις 

  (+/-) Χρηματοδότηση 

    (=) ταμείο 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ορθή λογιστική καταχώρηση  των συναλλαγών και γεγονότων στα  
βιβλία της εταιρείας, εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων. 

Το γραφείο αναλαμβάνει: 

 Τον εταιρικό σχεδιασμό 

 Το φορολογικό σχεδιασμό 

 Τη διαχείριση των ταμειακών ροών 

 Τη δημιουργία συστήματος κοστολόγησης 

 Τη σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

 Τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων των οργάνων διοίκησης (ΔΣ & 
ΓΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Προσήλωση στην ουσία και στη λεπτομέρεια για αποφυγή ουσιαστι-
κών αλλά και διαχειριστικών λαθών 

 Έμφαση στον εταιρικό σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στο 
φορολογικό σχεδιασμό  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, συμβουλευτική δραστη-
ριότητα που μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων και τεχνικών, αξιολο-
γεί την επάρκεια λειτουργίας των εσωτερικών διαδικασιών (internal 
controls). Ελέγχει τις λειτουργίες μιας δραστηριότητας με σκοπό την 
αποτελεσματική διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. Προτείνει 
βελτιώσεις.  

Το γραφείο αναλαμβάνει: 

 Την καταγραφή των διαδικασιών ροής 

 Τον έλεγχο του εσωτερικού συστήματος ελέγχου 

 Τη δημιουργία προγραμμάτων ελέγχου και τη  

διενέργεια ελέγχων στους  επιχειρηματικούς κύκλους 
 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 Αποκλίσεις υπάρχουν τόσο λόγω απροσεξίας ή φόρτου  εργασίας 
όσο και λόγω παραβατικής συμπεριφοράς 

 Είναι ανεξάρτητος, εκτός οργανισμού και γραμμών αναφοράς χωρίς 
προσωπικές δεσμεύσεις έναντι των συντελεστών 

 Όσες επιχειρήσεις δε πτώχευσαν από τις επιχειρηματικές επιλογές 
της διοίκησης, πτώχευσαν λόγω έλλειψης οργάνωσης & ελέγχου 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  -  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ          
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Για τους σκοπούς της παρουσίασης ως «οργάνωση επιχειρήσεων» εν-
νοείται η «διαχείριση λειτουργικών κινδύνων», δηλαδή ο εντοπισμός, 
επιμέτρηση και ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία δρα-
στηριότητα κατά την προσπάθειά της να χρησιμοποιήσει συντονισμέ-
να και αποτελεσματικά τους πόρους της. 

Το γραφείο αναλαμβάνει: 

 Τη σύνταξη οργανογράμματος διευθύνσεων, θέσεων και ευθυνών 

 Τη δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών ροής  

 Τη σύνταξη προϋπολογισμού και επιχειρηματικού σχεδίου 

 Την προετοιμασία διαδοχής 
 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 Δε μπορούμε να είμαστε συνέχεια παρών  

 Για να γνωρίζουμε τι κάνει ποιος 

 Διατηρούμε ένα επίπεδο διαφάνειας 

 Δικαιοσύνη στην απόδοση ευθυνών 

 Μειώνουμε τον κίνδυνο παραβατικότητας 

 Ενισχύουμε το αίσθημα ευθύνης των συντελεστών 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Η αξιολόγηση επενδύσεων πραγματοποιείται για να διερευνηθούν 
τα κόστη και τα οφέλη μιας επένδυσης ή για να συγκρίνουμε διαφο-
ρετικές επενδύσεις. Εφαρμόζεται για κάθε επένδυση με τις αναγκαί-
ες διαφοροποιήσεις.  

 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας εταιρειών βάσει: 

 οικονομικών καταστάσεων  

 διοίκησης  

 μετοχικής σύνθεσης  

 επενδυτικού σχεδίου  

 κλάδου  

 Αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης 

 

 
ΛΟΓΟΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 Αφορά μεγάλες εκταμιεύσεις, είναι δεσμευτικές και συνήθως μη 
αναστρέψιμες ενέργειες, επομένως ο κίνδυνος είναι μεγάλος 

 Ωθεί τις επιχειρήσεις προς το σωστό τρόπο προγραμματισμού, αφού 
απαιτείται να γίνει αξιολόγηση των μελλοντικών λειτουργικών εσό-
δων και  εξόδων 

 Κάθε συναλλασσόμενο με την επιχείρηση μέρος: 

 προασπίζει τα δικά του συμφέροντα,  

 υπακούει σε διαφορετικό νομικό πλαίσιο και  

 ενεργεί βάσει συγκεκριμένων επαγγελματικών προτύπων  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Η διοικητική λογιστική στοχεύει στην ανάλυση της πορείας της εται-
ρείας και στον προσδιορισμό του εκτιμώμενου αποτελέσματος μίας 
ενέργειας προκειμένου η διοίκηση να έχει την απαραίτητη πληροφό-
ρηση για τη λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων.  

Το γραφείο αναλαμβάνει: 

 Τη δημιουργία περιοδικών διοικητικών αναφορών 

 ανάλυσης των εταιρικών επιδόσεων 

 ανάλυση κονδυλίων  

 ανάλυση κερδοφορίας  

 ανάλυση ταμειακών ροών 

 έλεγχος actual vs budget vs last year’s  

 Την παρακολούθηση του ανταγωνισμού,  

της αγοράς και των σχετικών μακροοικονομικών μεγεθών 
 

ΛΟΓΟΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 Πρέπει να έχουμε επιπλέον πληροφόρηση για τη λήψη βραχυπρόθε-
σμων αποφάσεων τις οποίες δεν μας τις παρέχουν το ισοζύγιο ή οι 
οικονομικές καταστάσεις 

 Πρέπει να εξηγούνται οι αποκλίσεις από την προηγούμενη χρήση, 
τον προϋπολογισμό ή τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και να λαμβά-
νονται άμεσα μέτρα δράσης 

 Το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον (κλάδος - μακροοικονομικά με-
γέθη) επηρεάζει όλες τις δραστηριότητες επομένως πρέπει να το 
παρακολουθούμε 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Οι βασικές εταιρικές πράξεις είναι: 

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

 Εξαγορά 

 Συγχώνευση 

 Μετατροπή 

Το γραφείο αναλαμβάνει: 

 Το συντονισμό του έκτακτου οικονομι-
κού, λογιστικού, φορολογικού και νομι-
κού ελέγχου (due diligence) 

 Τη διερεύνηση εύλογης αξίας εται-
ρειών (valuation) 

 Τη διαπραγμάτευση με τα εμπλεκόμε-
να μέρη 

 Την επικοινωνία με εποπτεύουσες αρ-
χές 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 Οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος 

 Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων 

 Ανάλυση κλάδου – Δημιουργία προβλεπόμενων αποτελεσμάτων 

 Αποτίμηση – καθορισμός τιμής διάθεσης ή εξαγοράς ή της σχέσης 
ανταλλαγής 

 Διαπραγμάτευση με εμπλεκόμενα μέρη 

 Διαδικαστικά (Συμβολαιογράφος - Υπουργείο – Γ.Ε.ΜΗ.) 


