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Επαγγελµατική 

Εµπειρία 

 

2005-Σήµερα 

Σύµβουλος επιχειρήσεων ελεύθερος επαγγελµατίας 

� Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευση στελεχών 
επιχειρήσεων σε θέµατα: 

� Βελτίωσης και οργάνωσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

� Βελτίωσης και οργάνωσης τµήµατος Αγορών 

� Μείωσης κόστους λειτουργίας Εργοστασίων και Αποθηκευτικών 
Κέντρων, 

� Οργάνωσης αποθηκών και κέντρων διανοµής, µείωση αποθεµάτων 
και αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη 

� Βελτίωση ποιότητας και υγιεινής 

� Βελτίωση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων 

 

2002-∆εκ. 2004                                  Ι. Μαίλλης Group 

∆ιευθυντής Προµηθειών Οµίλου 

 

Περιεχόµενο θέσεως: 

� ∆ιαπραγµάτευση συµβολαίων αγοράς υλικών και υπηρεσιών για τις 
εταιρείες του Οµίλου, εξασφάλιση ελάχιστου κόστους σε συνδυασµό µε 
άριστη ποιότητα και διαθεσιµότητα του υλικού, µείωση των 
αποθεµάτων, ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων µε σηµαντικούς 
προµηθευτές, έρευνα και εξεύρεση εναλλακτικών πηγών προµήθειας.  

� Αποτελέσµατα: Μείωση κόστους α΄ υλών κατά 5,0 εκατ. Ευρώ 
ετησίως, κλείσιµο σηµαντικών στρατηγικών συµφωνιών, µείωση 
αποθεµάτων, βελτίωση όρων πληρωµής. 

 

1995-Σεπτέµβριος 2001                BESTFOODS EUROPE 

Γενικός ∆ιευθυντής Βιοµηχανοποίησης Βestfoods Europe 

(Director Manufacturing & Engineering) 

� Συντονισµός, παρακολούθηση και έλεγχος επενδυτικών 
προγραµµάτων µε βάση τη στρατηγική της εταιρείας. Αξιολόγηση, 
υποβολή προς έγκριση και έλεγχος επενδυτικών σχεδίων, εξασφάλιση 
υψηλής απόδοσης των επενδεδυµένων κεφαλαίων. 

� Μείωση κόστους παραγωγής, ανάπτυξη και εφαρµογή της 
στρατηγικής για την άριστη αξιοποίηση του παραγωγικού εξοπλισµού 
σε πανευρωπαική βάση. 

� Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων αύξησης παραγωγικότητας 
και ευελιξίας µε συγκέντρωση της παραγωγής σε λιγότερες µονάδες.  

� Μεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών, 
βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας, έλεγχος της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεων.  

� Αποτελέσµατα: Μείωση κόστους βιοµηχανοποίησης, µείωση χρόνου 
λανσαρίσµατος νέων προϊόντων, µείωση ατυχηµάτων, βελτίωση της 
απόδοσης των επενδύσεων.  

 

1993-1995                                   Όµιλος εταιρειών αποτελούµενος από την 
BINGO, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και την FARMA 



Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής 

� Υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της εταιρείας στους τοµείς της 
βιοµηχανοποίησης, ανάπτυξης νέων προϊόντων και νέων αγορών. 

� Αύξηση πωλήσεων 

� Έναρξη λειτουργίας νέου εργοστασίου στην Ελλάδα 

� Επιτυχές λανσάρισµα συσκευασµένου κρουασάν 

� Έναρξη λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής γκοφρέτας στην 
Πολωνία. 

 

1988-1993                                                                     TASTY FOODS Α.Ε. 

∆ιευθυντής Λειτουργιών (Director of Operations) 

� Υπεύθυνος για όλες τις λειτουργίες της τροφοδοτικής αλυσίδας (Supply 
Chain), από την αγορά των πρώτων υλών µέχρι την διανοµή των 
τελικών προϊόντων στους πελάτες, περιλαµβανοµένης της 
Παραγωγής, Συντήρησης, Νέων Έργων, Αγροτικού Προγράµµατος, 
QA/QC, Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. 

� Μετατροπή δύο παλαιών εργοστασίων σε πρότυπες µονάδες 
παραγωγής 

� Μείωση κόστους παραγοµένων προϊόντων 

� Αναβάθµιση της ποιότητας των Tasty chips 

� Εφαρµογή προγράµµατος ‘Ολικής Ποιότητας’ στην εταιρεία. 

 

1976-1988                                                 NORR / BESTFOODS HELLAS 

∆ιευθυντής Εργοστασίου 

� Υπεύθυνος για την Παραγωγή, Συντήρηση, Νέες Επενδύσεις, QA/QC, 
R&D 

� Αποθήκευση και την ∆ιανοµή Τελικών Προϊόντων στους πελάτες 

� Ανέγερση νέου εργοστασίου και επέκτασή του σε 6.500 τετρ. µέτρα 
καλυµµένου χώρου και 45 στρέµµατα οικόπεδο. 

� Παραγωγή ενός µεγάλου αριθµού νέων προϊόντων περιλαµβανοµένης 
της µαγιονέζας και ketchup Hellmann’s, των γλυκών Alsa, νέων 
ποικιλιών κύβων, σουπών και σαλτσών Knorr. 

 

1972-1976                                                                                      ΒΕΣΟ Α.Ε. 

∆ιευθυντής Παραγωγής, Πάτρα (1974 έως 1976) 

Υπεύθυνος παραγωγής στα δύο εργοστάσια της εταιρείας στην 

Πάτρα. 

Project Engineer, Αθήνα (1972 έως 1974). 

� Επίλυση προβληµάτων των εργοστασίων, σχεδιασµός, εγκατάσταση 
µηχανηµάτων και έναρξη λειτουργίας νέου οινοποιείου. 

 

Σπουδές 1973  Υπουργείο Γεωργίας 

Πτυχίο Οινολόγου 

1972  ΑΣΟΕΕ 

Μεταπτυχιακές σπουδές στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

1969  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

∆ίπλωµα Χηµικού Μηχανικού 

 

 


