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Θεόδωρος K. Ξεντές του Κυρίλλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο 

Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 

Επαγγελματικό Προφίλ 

 
Ανώτερο διοικητικό στέλεχος με εμπειρία 35 ετών σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας: εξόρυξης, τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας, επεξεργασίας ξύλου, 
σε θέματα οικονομικής λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης, παραγωγής, ανάπτυξης, 
επίτευξης στόχων και εταιρικής πολιτικής.  Εκτενής εμπειρία σε λήψη αποφάσεων, καθορισμό 
στρατηγικής και υλοποίηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  Ειδική εμπειρία σε 
οργάνωση και υλοποίηση έργου αναδιοργάνωσης οικονομικών τμημάτων, ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού, εξαγορών, χρηματοδοτήσεων, αναδιαρθρώσεων δανείων. 
 

Επαγγελματική Εμπειρία 

 
ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΑΣ & ΥΙΟΣ Α. Ε. (Σεπτέμβριος 2014 – σήμερα) 
Ελληνική εξαγωγική εταιρία με σημαντική παρουσία στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων 
που διαθέτει σύγχρονη μονάδα παραγωγής λευκών και κίτρινων τυριών (17 εκ. κύκλος εργασιών 
εκ των οποίων το 50% εξαγωγές , 75 άτομα προσωπικό). 
 
Γενικός Διευθυντής - Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης  
Αναφερόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπεύθυνος για τη χάραξη της στρατηγικής της 
εταιρίας , την αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής της θέσης,  την βελτίωση των αποδόσεων της και των διαδικασιών της 
παραγωγής, την ανάπτυξη των πωλήσεων και των νέων προϊόντων, καθώς και του ανθρώπινου 
δυναμικού.  
 
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΛΕΝΗ   (Tax Consultant)  (Φεβρουάριος 2013 – Αύγουστος 2014) 
Οικονομικός σύμβουλος εξαγορών, αποτιμήσεων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,  
ευρωπαϊκών  εθνικών και διακρατικών   προγραμμάτων. 
 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ (Οκτώβριος 2000 – Ιανουάριος 2013) 
Ελληνική εταιρία leader στον κλάδο της εξόρυξης μαρμάρου με τέσσερα ενεργά λατομεία στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, δύο εργοστάσια κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου και γρανίτη, δύο 
υποκαταστήματα και θυγατρικές στα Βαλκάνια (42εκ. ευρώ πωλήσεις στο 2012, 90% εξαγωγές 
σε 30 χώρες, 320 εργαζόμενοι). 
 
Γενικός Διευθυντής (2009-2013) 
Αναφερόμενος στη Διευθύνουσα Σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, 
υπεύθυνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση της  στρατηγικής της επιχείρησης, του ετήσιου 
προϋπολογισμού, της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και επενδύσεων σε άλλους τομείς, 
της διαχείρισης των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. Επικεφαλής του οικονομικού 
τμήματος, της παραγωγής, των λατομείων, και του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της 
εταιρίας. 
 
 
 
Δείκτες Θέσης:  



 

 

 

2 

• Ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών 23 εκ. ευρώ, επενδύσεις τετραετίας 7 εκ. ευρώ, 
προϋπολογισμός για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ύψους 2 εκ. 
ευρώ. 

• Διοίκηση Προσωπικού: Συνολικά 320 υφιστάμενοι – Άμεσοι: 6 διευθυντές τμημάτων. 
 
Κύρια επιτεύγματα:  

• Ανάπτυξη δύο νέων δραστηριοτήτων (αξιοποίηση στερεών αποβλήτων λατομείων, 
ενέργεια). 

• Αύξηση κερδών 105% 

• Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 42% 

• Αύξηση εξαγωγών κατά 50% (από 65% σε 97%) 

• Μηδενισμός δανεισμού, αύξηση διαθεσίμων κατά 30 εκ. ευρώ. 
 
Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (2000-2008) 
Αναφερόμενος στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, 
υπεύθυνος για την οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών, το «στήσιμο» και την 
παρακολούθηση των εταιριών του εξωτερικού (Βαλκανικές χώρες),  την έκθεση διαχείρισης και 
τον έλεγχο, την προετοιμασία και ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις επαφές 
με τις τράπεζες, τη δημιουργία και εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής και πολιτικής του τμήματος 
προμηθειών. 
 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2000-2013) 
Αναφερόμενος στον Πρόεδρο του  Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, υπεύθυνος για την 
τακτική και ομαλή λειτουργία του, εισηγητής σε θέματα στρατηγικής.  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. (Μπάρμπα Στάθης) (Οκτώβριος 1992- Σεπτέμβριος 2000) 
Ελληνική εταιρία leader στον κλάδο των κατεψυγμένων τροφίμων – έτος ίδρυσης 1969, 
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με δύο εργοστάσια παραγωγής και δύο 
υποκαταστήματα. 
 
Διευθυντής Λογιστηρίου (1996-2000) - Προϊστάμενος Λογιστηρίου (1992-1995) 
Αναφερόμενος στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρίας, υπεύθυνος για την οργάνωση των  
υπηρεσιών του λογιστηρίου, το «στήσιμο» και την παρακολούθηση των θυγατρικών του Ομίλου 
(12 συνδεμένες εταιρίες), την έκθεση διαχείρισης και τον έλεγχο, την προετοιμασία και ανάλυση 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (επιμέρους και ενοποιημένων), τις επαφές  με τις 
τράπεζες και το Χ.Α.Α., τις ταμειακές ροές, την εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής και των θεμάτων 
φορολογίας εισοδήματος. 
 
Δείκτες Θέσης: 

• Παρακολούθηση 12 θυγατρικών 

• Ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών 20 εκ. ευρώ 

• Διοίκηση Προσωπικού: 30 άμεσοι υφιστάμενοι  
 

Κύρια επιτεύγματα: 

• Επιτυχής παρακολούθηση χρηματιστηριακών διαδικασιών, διαδικασιών ενοποίησης, 
συγχώνευσης και απορρόφησης της εταιρίας FROZA. 

• Επιτυχής αλλαγή  μηχανογραφικού συστήματος, εφαρμογής συστήματος 
προϋπολογισμού απολογισμού, κατανομής δαπανών σε κέντρα κόστους και κέντρα 
ευθύνης.  

• Επιτυχείς έλεγχοι από την Επιτροπή ανταγωνισμού, τις φορολογικές αρχές και από 
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές κατά την εξαγορά της επιχείρησης από την εταιρία 
ΔΕΛΤΑ. 
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ΑΛΕΣΙΣ Α. Ε. ( Μάιος 1992 - Οκτώβριος 1992) (μέλος ομίλου Μπάρμπα Στάθης)  
Προϊστάμενος λογιστηρίου 
 
 
ΚΑΛΑΣ Α. Ε.  (Ιανουάριος 1992- Μάιος 1992) 
Προϊστάμενος λογιστηρίου (υποκατάστημα Θεσσαλονίκης) 
 
 
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΗΡ Α. ΜΑΥΡΑΚΗΣ Α. Ε. (Νοέμβριος 1988 – Δεκέμβριος 1991) 
Προϊστάμενος λογιστηρίου 
Εισαγωγή και εφαρμογή μηχανογραφημένης λογιστικής, συστήματος παρακολούθησης 
αποθηκών και συστήματος κοστολόγησης.  Συνολικά τέσσερις υφιστάμενοι. 
 
 
ΚΟΣΜΑΞΥΛ Α.Ε. Βιοτεχνία Επεξεργασίας Ξύλου  (Οκτώβριος 1985- Νοέμβριος 1988) 
Λογιστής 
Εισαγωγή και εφαρμογή Ενιαίου Γενικού Λογιστικού σχεδίου. 
 
 

Σπουδές  

 

• Πτυχιούχος Οικονομικών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (1989), Ανώτατη Βιομηχανική 
Σχολή Θεσσαλονίκης (σημερινό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) 

• Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά (Lower Cambridge) 
 
 

Ειδικές Γνώσεις  

 

• Compact 400, DIS, Aberon Logistics System, Singular Logic in OS/400 DB2 

• Microsoft Windows, Microsoft Office. 
 
 

Επιμόρφωση 

 

• Πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005-6) 

• International Accounting Standards seminar covering IAS’s/IFRS’s  (Global Training, 2005-
6) 

• Meeting of the Audit Regulatory Committee (AURC), 14 September 2007, Brussels 

• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), ISAR/IFRS, 9-12 
October 2006 and 21-23 November 2005, Geneva 

• South Eastern European Partnership on Accountancy Development (SEEPAD), Regional 
Conference on “Public-private partnership for accountancy and audit development in the 
South-eastern European Region”, 25-27 August 2005, Bucharest 
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Συμμετοχές & Συνεισφορά 

 

• Partner στην Κυπριακή Εταιρία Συμβούλων   AXXE SERVICES LTD. 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Axel Accessories S.A. (2018 έως 
σήμερα). 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (Ιανουάριος 
2001- Δεκέμβριος 2020). 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
(Ε.Λ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Ιανουάριος 2005 – Σεπτέμβριος 2013) 

• Μέλος της Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος. (Μάιος 2004 
– Νοέμβριος 2004) 

• Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Λογιστή – Φοροτεχνικού Τάξης Α' 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(Απρίλιος 2003 – Ιούνιος  2005) 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης της Ε.Ε.Δ.Ε. 
Μακεδονίας (1997-2003) 

 
 


