
 

 

                                                        ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

    
                                             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 

          - Πτυχιούχος  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (A.Σ.O.E.E.)  ,  

             (Διοίκηση Επιχειρήσεων.)                               

          - Τελειόφοιτος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Αθηνών (Π.Ο.Ε.) 

             (Μακροοικονομία). 

          - Μεταπτυχιακό  Master  στη Διοίκηση των επιχειρήσεων με θέμα “Financial  

            Statements under Inflationary conditions”. 

           - Φοίτηση σε κολέγιο της Αγγλίας  (Anglocontinental  Institution),Οικονομικά. 

 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

- Εκτεταμένη εμπειρία σε όλο το φάσμα των Οικονομικών Υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων (Λογιστικές διαδικασίες, Management Accounting. Budgeting, 

Κοστολόγηση, Φορολογικά, Εργατικά, Αγορές, Εξαγωγές, Χρηματοοικονομική 

διαχείριση, Διεθνείς συναλλαγές, Τραπεζικές συναλλαγές, κλπ.) 

- Εκτεταμένη εμπειρία στην Οργάνωση –Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων.  

- Διαχείριση της Αναπτυξιακής νομοθεσίας, τεχνικοοικονομικές μελέτες, 

επιδοτήσεις. 

- Εμπειρία των οικονομικών αναφορών (Reporting) με διεθνείς εταιρίες- 

οργανισμούς. 

- Εμπειρία σε θέματα χειρισμού - διαπραγματεύσεων με την Δημόσια Διοίκηση.  

- Σύμβουλος επιχειρήσεων στους τομείς Λογιστικών, φορολογικών, 

χρηματοοικονομικών  αναπτυξιακών θεμάτων. 

 

 Γ. Διετέλεσε  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   κυρίως σε 

πολυεθνικές  εταιρίες, όπως: 

 

            SHERATON-   Ξενοδοχείο ‘ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ’. ACCOR   (Ξενοδοχείο ‘SOFITEL’ – Αεροδρόμιο  

           Σπάτων.),  ACCIONA – Ισπανικός ενεργειακός όμιλος εταιριών, AGROINVEST  S.A. Μεγάλ  Βιομηχανική- 

           Εμπορική εταιρία, ALCON  Laboratories , Αμερικανική Φαρμακευτική  Εταιρία.κλπ. 

 

 

              Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

- Πρόεδρος  του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, ενός επιστημονικού 

οργανισμού, που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη του Οικονομικού Management στη χώρα 

μας. 

- Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση 

του Φορολογικού Συστήματος στη χώρα μας υπό τον καθηγητή Γεωργακόπουλο, 

εκπροσωπώντας τον ιδιωτικό τομέα. Πολλές από τις προτάσεις μας, έγιναν νόμος του 

Κράτους. 

- Διετέλεσε Σύμβουλος στο Υφυπουργείο Ανάπτυξης σε θέματα μελέτης των εταιριών 

Τροφίμων. 

- Ομιλητής σε διεθνή Συνέδρια, εκπροσωπώντας τη Χώρα μας (Μόσχα, Λευκωσία, 

Τίρανα, κλπ), καθώς και εισηγητής σε διάφορα Συνέδρια οικονομικού περιεχομένου στη 

χώρα μας. 

- Εφεύρεση – ανάπτυξη –των προϊόντων πληροφορικής ABC System και Financial 

Management Tools, που αυτοματοποιούν την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων 

(Ισολογισμό, Φορολογικές δηλώσεις κλπ.), καθώς και των Καταστάσεων της Οικονομικής 

Διοίκησης.  Τα προϊόντα κυκλοφορούν  επιτυχώς στην ελληνική αγορά. 

- Σύμβουλος επιχειρήσεων, επί θεμάτων οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. 

- Εισηγητής Σεμιναρίων σε θέματα Οικονομικού Management. 



- Διάφορες Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Αναπτυξιακών νόμων κλπ. 

- Συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο ‘Το αντίδοτο στην εθνική μας παρακμή’ 


