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E-mail: nikitas.papantoniou@gmail.com

Περίληψη Επαγγελματικής Περιγραφής
Έμπειρος αναλυτής με γνώση στην διαχείριση έργων, με εμπειρία τόσο στην λιανική όσο και στην
επενδυτική τραπεζική. Βασικοί τομοί γνώσεις: εταιρικά χρηματοοικονομικά, δημόσιες εγγραφές και
εισαγωγές στο χρηματιστήριο, διαδικασίες αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και τεστ αντοχής, κατάρτιση
προϋπολογισμού, επιχειρηματικές εκτιμήσεις, αναλύσεις και εκτιμήσεις στοιχείων ενεργητικού. Καθηγητής σε
επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και υπεύθυνος σε θέματα εκπαίδευσης και διαχείρισης προσωπικού και
οικονομικών πόρων.

Εργασιακή Εμπειρία

Φροντιστήριο Διακρότημα
Επιχειρηματίας-Καθηγητής
−

Διδασκαλία θετικών επιστημών

−

Οικονομική επίβλεψη

−

Διαχείριση προσωπικού

−

Εξέλιξη υπηρεσιών

ΕΒΕΑ
Σύμβουλος

08/2018-τώρα

03/2017-12/2019

−

Ανάλυση φορολογικού περιβάλλοντος

−

Αναφορές

−

Τραπεζική ανάλυση

−

Ανάλυση της ενεργειακής αγοράς

Nobacco Group (Ηλεκτρονικό Τσιγάρο)
Οικονομικός Διευθυντής

Αναφορά στον Γενικό Διευθυντή

Βασικές αρμοδιότητες
−

Προϋπολογισμός

−

Αναφορές

−

Τιμολόγηση

−

Έλεγχος εξόδων

−

Έλεγχος ταμειακών ροών

12/2016-06/2017

−

Επιχειρησιακή ανάλυση

−

Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων

−

Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση

−

Ρυθμίσεις Οφειλών

−

Απαιτήσεις οφειλών

Επιτεύγματα:
− Μείωση κατά 15% των απαιτήσεων
−

Δημιουργία επιχειρησιακών αναφορών

−

Μείωση κατά 12% των λειτουργικών εξόδων

−

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των καταστημάτων μέσω χρηματο-οικονομικών εργαλείων

Res Invest Group (Ενεργειακή Εταιρεία Συμβούλων)
Τώρα Εξωτερικός Συνεργάτης
Κεντρικός Οικονομικός Αναλυτής

03/2016-11/2016

Αναφερόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Βασικές Αρμοδιότητες:

− Έλεγχος και σχεδιασμός Εσόδων και Εξόδων
− Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων
− Προβλέψεις των κεφαλαιακών και λειτουργικών εξόδων
− Ανασχεδιασμός υφιστάμενου δανεισμού
− Ανάλυση της Ενεργειακής αγοράς
− Χρηματοοικονομική ανάλυση και έλεγχος των αιολικών πάρκων
Επιτεύγματα:
− Αύξηση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας
−

Βελτίωση των επιχειρησιακών αναφορών

−

Μείωση κατά 10% των λειτουργικών εξόδων

−

Βελτίωση της τιμολόγησης ενεργειακών προϊόντων

Eurobank (Τραπεζικά)

12/2009-10/2015

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής / Υπεύθυνος Έργων (Group Strategy & Investments)
10/2013-10/2015
Αναφερόμενος στον Γενικό Διευθυντή/Διευθύνοντα Σύμβουλο
Βασικές αρμοδιότητες:
− Ομαδοποίηση στοιχείων για την ενημέρωση επενδυτών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

− Διατήρηση πρακτικών σε διαδικασία Ερωτήσεων-Απαντήσεων με αναλυτές.
− Διαχείριση έργων που σχετίζονται με αγορές και πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού.
− Παρουσιάσεις σχετιζόμενες με τον ανταγωνισμό σε Ελλάδα και Νέα Ευρώπη.
− Μερίδια αγοράς σε Ελλάδα και Νέα Ευρώπη.
− Εκτιμήσεις στοιχείων ενεργητικού. Διαχείριση Ενεργητικού-Παθητικού καθώς και
αποτελεσμάτων χρήσης.
− Ανάλυση ρευστότητας και ρίσκου.
− Ανάλυση κόστους καταθέσεων και περιθωρίου κέρδους στα δάνεια.
− Έλεγχος κόστους εταιρείας.
− Επιχειρησιακός σχεδιασμός.
Κύρια Επιτεύγματα:
− Δημιουργία πολλών καινούργιων παρουσιάσεων και αναφορών αυξάνοντας το περιθώριο
κέρδους των δανείων κατά 30bps και μειώνοντας το κόστος καταθέσεων κατά 20bps.
− Δημιουργία περιλήψεων και εισηγητικών από την ενημέρωση επενδυτών και αναλυτών. Πολλές
από αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν στα ενημερωτικά φυλλάδια των αυξήσεων
μετοχικού κεφαλαίου
− Σε βάθος ανάλυση όλων των επιχειρησιακών δεδομένων (κόστος, τα περιθώρια κέρδους, οι
αποτιμήσεις και τους παράγοντες κινδύνου για την πώληση στοιχείων ενεργητικό κ.λ.π.) που
παρέχουν πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων
− Έως και 70% μείωση του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία των επιχειρησιακών
αναφορών του τμήματος.
− Την αποτίμηση περιουσιακών στοιχειών της τράπεζας σε βέλτιστες τιμές ώστε να μεγιστοποιηθεί
η τιμή πώλησης που έφτασε το 20%.
Επιχειρησιακός Αναλυτής/ Υπεύθυνος ΙΤ Έργων (Τομέας Δικτύου)
Αναφερόμενος στον Γενικό Διευθυντή

05/2010-10/2013

Βασικές αρμοδιότητες:
−

Διαχείριση δεδομένων για την συμπεριφορά καταθέσεων και δανείων.

−

Διαχείριση και συντονισμού ΙΤ έργων.

−

Διαχείριση και προβολή μη εξυπηρετούμενων δανείων.

−

Μοντελοποίησης για πρόβλεψη ρευστότητας και βελτιστοποίησης της απόδοσης καταστήματος.

−

Εβδομαδιαία αναφορά με όλα τα απαραίτητα KPIs (επιχειρησιακούς δείκτες).

−

Δημιούργία και εξέλιξη στοχοθέτησης καταθέσεων.

−

Ανάλυση κέρδους.

−

Επιχειρησιακός ετήσιος σχεδιασμός.

−

Κατηγοριοποίηση πελατών (δημιουργία και εξέλιξη κατάλληλου αλγορίθμου).

−

Διαχείριση σε καμπάνιες για δάνεια και καταθέσεις.

− Έλεγχος κόστους του δικτύου καταστημάτων.
Κύρια Επιτεύγματα:
−

Ανακατασκευή και εξέλιξη της εβδομαδιαίας αναφοράς με προσθήκη νεών μετρήσιμων. Ως
συνέπεια μειώθηκε ο χρόνος παραγωγής της αναφοράς κατά 20%.

−

Ανακατασκευή του αλγορίθμου κατηγοριοποίησης πελατών. Ως αποτέλεσμα η τράπεζα
επικεντρώθηκε στους πιο επικερδείς (affluent) πελάτες.

−

Δημιουργία ειδικής μηνιαίας αναφοράς κερδοφορίας ανά κατάστημα. Ως αποτέλεσμα η
κερδοφορία των καταστημάτων αυξήθηκε κατά 15%.

−

Δημιουργία αναφοράς που σχετίζεται με την ρευστότητα. Ως συνέπεια η ανανέωση των
προθεσμιακών καταθέσεων αυξήθηκε κατά 30%.

Σύμβουλος Εξυπηρέτησης Πελατείας (Τομέας Δικτύου)
Αναφερόμενος στον διευθυντή καταστήματος

12/2009-05/2010

Βασικές αρμοδιότητες:
− Τομέας καταναλωτικής πίστης (δανείων/καρτών). Αιτήσεις και εκταμιεύσεις
− Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
− Έκδοση χρεωστικών καρτών. Εμβάσματα Εξωτερικού
− Πωλήσεις τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.
Κύρια Επιτεύγματα:
− Μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 5%.
− Βελτίωση της συναλλακτικής συμπεριφοράς του καταστήματος.
− Δημιουργία πιστών πελατών.
ΙΕΣΕ (Ινστιτούτο Επιταχυντών Συστημάτων Εφαρμογών , Εταιρεία Έρευνας)

01/2007-12/2009

Ερευνητής Αναλυτής
Αναφερόμενος στον Αντιπρόεδρο.
Βασικές αρμοδιότητες:
− Διαχείριση δεδομένων για ρυπαντές και το κόστος περιορισμού τους.
− Συγγραφή και παρουσία ερευνών για την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή επικράτεια σε
τεχνοοικονομικά θέματα ρύπανσης και κόστους.
− Έρευνα και εξέλιξη περιβαντολλογικών μοντέλων.
− Διαχείριση και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων σε αποτελέσματα μοντελοποίησης.
Κύρια Επιτεύγματα:
− Βελτίωση κώδικα σε μοντέλα περιβάλλοντος με προσθήκη κώδικα.
− Δημιουργία καινούργιων αναφορών και παρουσιάσεων βελτιώνοντας την λήψη
αποφάσεων
− Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Ορόσημο και Διαθεματικό (Φροντιστήρια Μ. Εκπαίδευσης)

09/2006-06/2008

Καθηγητής Φυσικής

Εκπαίδευση
Μεταπτυχιακό στο Marketing,
Πανεπιστήμιο Derby

09/2011 – 09/2013

Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση και τα χρηματοοικονομικά 11/2009 – 07/2012
Πανεπιστήμιο Leicester
Μεταπτυχιακό στην Υπολογιστική Μηχανική
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

10/2005 – 10/2006

Πτυχίο Φυσικής
09/1998 – 03/2003
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σεμινάρια και Πιστοποιήσεις
− Σεμινάριο διαχείρισης έργων, PMI (Project Management Institute)
− Σεμινάριο Παρουσιάσεων, Eurobank

04/2012

− Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Eurobank

02/2012

− Μοντελοποίηση σε τεχνολογία Grid, 1st HellasGrid User Forum
− Ανάλυση στις συναλλαγές συναλλάγματος, Profit Point
− IFRS Λογιστικά πρότυπα, ΣΟΛ

05/2013

03/2008

10/2015

05/2018

Δεξιότητες Πληροφορικής
−
−
−
−

Office (Άριστη γνώση)
ERP-SAP-Targit applications
SPSS (Βασική γνώση)
SQL & VBA (Βασική γνώση)

Εθελοντισμός και φιλανθρωπία
− Εθελοντής καθηγητής φυσικής στο κοινωνικό φροντιστήριο Νέας Μάκρης-Μαραθώνα.
− Ετήσια συμμετοχή δωρεά στο χαμόγελο του παιδιού.

Βραβεύσεις και διακρίσεις
− Βράβευση στο 1ο συνέδριο καινοτομίας του Μεντιτεράνιαν κολεγίου.
− Προσωπική βράβευση από τον κύριο Μεγάλου για την συνεισφορά μου στην αύξηση του Μετοχικού
κεφαλαίου των 3 δις ευρώ ως μέλος του τμήματος στρατηγικής.

Στρατιωτική Θητεία
Πεζοναύτης στο 505 τάγμα Πεζοναυτών στο Βόλο με το βαθμό του Λοχία 08/2003-08/2004

Προσωπικές πληροφορίες
Εθνικότητα: Ελληνική
Ημερομηνία γεννήσεως: 19/07/1978
Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένος

Αναφορές
Διαθέσιμες όταν ζητηθούν

