Σπύρος Π. Δερδεμέζης

e mail : derdemeziss@yahoo.gr, tel : +30

– 6946 – 906800

Επαγγελματικοί Στόχοι και προφίλ
Οραματίζομαι επαγγελματικά να συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις στην ανάπτυξη και
εδραίωση της ελληνικής επιχείρησης σε εθνικό αλλά και διεθνή ορίζοντα. Παρακινούμαι από
τα αποτελέσματα και την επίτευξη στόχων, την καθοδήγηση και επικοινωνία ανθρώπων από
διαφορετικές κουλτούρες, τη δράση, τη συνεργασία και τις προκλήσεις κάθε είδους.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Ιωάννινα ,
Ιαν. 2020 Σήμερα
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος , (1100 εργαζόμενοι, προϋπολογισμός 35εκ.€, 350
κλίνες )
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Φιλιάτες ,
Σεπτ 2013 Σήμερα
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος , (350 εργαζόμενοι, προϋπολογισμός 11εκ.€, 120
κλίνες )
Αρμοδιότητες
•
Η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου στοχεύοντας στην αναβάθμιση των
υπηρεσιών υγείας χωρίς
την υπέρβαση των ορίων του προϋπολογισμού
Επιτεύγματα
•
Άνοιγμα νέας πτέρυγας του νοσοκομείου δυναμικότητας 65 κλινών. Το λειτουργικό
κόστος καλύφθηκε
από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου (2014)
•
Επίτευξη πλεονάσματος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 -2014 κατά
20 % μέσω διεύρυνσης των προμηθευτών και οικονομίας κλίμακας
•
Οργάνωση της υγειονομικής επιχείρησης της διάσωσης των ναυαγών του “Norman
Atlantic” στην Ηγουμενίτσα
•
Έναρξη λειτουργίας νέου Τμ. Επειγόντων. Περιστατικών ( ΤΕΠ ) στην Ηγουμενίτσα
(2018)
•
Επίτευξη καθαρού αποτελέσματος (πλεόνασμα) 1,2 - 1,5 εκ € οικονομικών ετών
2014,15,16,17,18
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα ,5
Φεβ 2016 – Αυγ 2016
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος , (600 εργαζόμενοι ,προϋπολογισμός 33 εκ € ,329
κλίνες)
Παράλληλη άσκηση καθηκόντων εως την επιλογή νέου Διοικητή από το Υπ. Υγείας

Επιτεύγματα
•
Αναθεώρηση προϋπολογισμού έτους 2016 στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση
λειτουργίας του οργανισμού παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
•
Έναρξη λειτουργίας μαγνητικού τομογράφου έπειτα από 6 ετη αδράνειας MRI)

•

•

•

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ (Βιομηχ. Χύτευσης Κραμάτων Χαλκού )
(Θυγατρική της ΕΑΣ ΑΒΕΕ
,πρώην ΕΒΟ -ΠΥΡΚΑΛ)
Ιωάννινα
Διευθυντής Εργοστασίου & Εμπορικός Διευθυντής,(αναφέρεται σε CEO, 130 εργαζόμενοι)
Μαρ 2009- Σεπ 2013
Αν. Διευθυντής Εργοστασίου & Εμπορικός Διευθυντής
Ιούν 2006 - Ιαν 2009
Αρμοδιότητες
Η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας ,στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση της αξίας των
μετόχων μέσω της ανάπτυξης και της μείωσης των εξόδων
Επιτεύγματα
•
Συντονισμός των Διευθύνσεων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
,Προμηθειών, Τεχνικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης Ανάπτυξης με αποτέλεσμα την αύξηση
της παραγωγικότητας και την βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής
•
Επίτευξης μείωσης 20 % των εξόδων μέσω διεύρυνσης των προμηθευτών και
οικονομίας κλίμακας
Εμπορικός Διευθυντής , (αναφέρεται σε CEO , 5 εργαζόμενοι.)
Οκτ..
2004 – Ιουν 2006
Αρμοδιότητες
Διεύρυνση των πωλήσεων της εταιρείας σε όγκο και αξία , ανάπτυξη νέων προϊόντων και
επίτευξη στρατηγικών συμμαχιών (MOU)
Επιτεύγματα
•
Ανάπτυξη νέων αγορών , συνεργασία – συνέργιες με ευρωπαϊκά νομισματοκοπεία με
αποτέλεσμα την αύξηση πωλήσεων κατά 15%
•
Υποβολή πρότασης καθετοποίησης προϊόντων νομισματοκοπείου ( δημιουργία
γραμμής επιχάλκωσης δισκίων κερμάτων), προτάσεις για MOU ως υποκατασκευαστές
Ευρωπαϊκών Νομισματοκοπείων
•
Παρακολούθηση εκτέλεσης κυαθίων κάλυκα για ΕΑΣ ΑΒΕΕ
HELP Α.Ε. (Βιομηχανία Φαρμάκων)
Ιωάννινα
Σύμβουλος Διοίκησης (part time) (Αναφέρεται σε CEO.)
Φεβ.
2006 – Δεκ 2007
Αρμοδιότητες
Επίτευξη οικονομίας κλίμακας στην λειτουργία του εργοστασίου και βελτίωση της
αναγνωρισιμότητας της εταιρείας στην τοπική κοινωνία - περιοχή
Επιτεύγματα
•
Προώθηση της αναδιοργάνωσης του εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών
σκευασμάτων (τμήματα ποιοτικού ελέγχου ,παραγωγής , λογιστηρίου)
•
Αναδιοργάνωση παραγωγικής διαδικασίας με σκοπό την μεγιστοποίηση της
παραγωγικής δυνατότητας του εργοστασίου (capacity) και την σταδιακή μείωση του κόστους
παραγωγής ανά παρτίδα.
•
Διοργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων – σεμιναρίων σχετικά με την
αναγνωρισιμότητα των προϊόντων του κώδικα δεοντολογίας , συμμετοχή σε κλινικές
μελέτες
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ

•
•

•

(Θυγατρική Ομίλου ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ)
Ιωάννινα
Διευθυντής ετ. Διαχείρισης (αναφέρεται σε Γεν. Διευθυντή μητρικής, 4 εργαζόμενοι) Φεβ.
2004 – Ιουλ 2004
Αρμοδιότητες
Οργάνωση της δομής της εταιρείας και της εύρυθμης συνεργασίας με τους μισθωτές του
χώρου
Δημιουργία εκδηλώσεων στοχεύοντας στην αύξηση της επισκεψιμότητας
Επιτεύγματα
•
Οργάνωση της Εταιρείας Διαχείρισης , υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού
(business plan ) , σύνταξη συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες , ανάπτυξη σχέσεων με
μισθωτές Ψυχαγωγικού Πάρκου
•
Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την αναγνωρισιμότητα του Πάρκου στην
ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και την αύξηση της επισκεψιμότητας , βελτίωση της
συνεργασίας με Νομαρχιακή και Δημοτική Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων
ΧΥΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε (Βιομηχανία Χύτευσης – Wax Casting)
Ιωάννινα
Εμπορικός& Οικονομικός Διευθυντής,(αναφέρεται σε CEO, 6 εργαζόμενοι)
Φεβ. 2002 – Ιαν. 2004
Αρμοδιότητες
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη εμπορικής πολιτικής στην εσωτερική αγορά με στόχο
την διεύρυνση – αύξηση των πωλήσεων ,ανάπτυξη αγορών εξωτερικού , συνεργασία
με εταιρείες του αμυντικού τομέα (υποκατασκευαστές απαρτίων )
Επιτεύγματα
Υλοποίηση νέας εμπορικής , τιμολογιακής πολιτικής , ανάπτυξη αγορών εξωτερικού
,σύνταξη συμβάσεων εσωτερικού – εξωτερικού (παραγωγή απαρτίων για στρατιωτική –
βιομηχανική χρήση)
•
Αναδιοργάνωση τμήματος Λογιστηρίου ,σύνταξη ταμειακών ροών ,σύνταξη και
παρακολούθηση Business Plan
Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε (SPIDER S.A) (Μεταλλοβιομηχανία)
Ιωάννινα
Εμπορικός Διευθυντής, ,(αναφέρεται σε Γενικό Δντη, 20 εργαζόμενοι)
Αυγ.1994 – Ιαν 2002
Αρμοδιότητες
Ενίσχυση εσωτερικής αγοράς , εξεύρεση δυνητικών πελατών , ανάπτυξη αγορών
εξωτερικού
Επιτεύγματα
•
Αύξηση πωλήσεων εσωτερικού – εξωτερικού , ανάπτυξη αγορών , ανάπτυξη
δικτύου, συνεργασία με όλες τις αλυσίδες supermarket στον τομέα εξοπλισμού
καταστημάτων, υποβολή προτάσεων σε επενδυτικούς νόμους (ΜΜΕ) , οικονομικές μελέτες
,έρευνα αγοράς αναφορικά με τις εξαγωγές
•
Σχεδιασμός νέων προϊόντων ( εκθετήρια προϊόντων) για εταιρείες εμφιάλωσης (
Coca –Cola , Pepsi – Cola ) με σκοπό την αύξηση πωλήσεων .( merchandising )
•
Σύνταξη ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής εταιρείας στην Παράλληλη αγορά του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Διευθυντής Προσωπικού (αναφέρεται σε Γενικό Δντη.)
Αυγ. 1994- Ιαν. 2002
•
Αξιολόγηση στελεχών ,επιλογή συνεργατών – στελεχών , κατάρτιση προσωπικού σε
διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα .

•

ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΠΕΙΡΟΥ
Ιωάννινα
Διευθυντής Τμήματος (αναφέρεται σε Γενικό Δντη)
Σεπτ.1993 - Αυγ.1994
Αρμοδιότητες
Δημιουργία Βάσης Δεδομένου στον τομέα του τουρισμού στην Ήπειρο
Επιτεύγματα
•
Ολοκλήρωση Βάσης Δεδομένων ( ιστορικά μνημεία , αρχαιολογικοί
χώροι ,μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς ) σχετικά με τον τουρισμό της Ηπείρου στα
πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος INTEREG II
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
SAINT JOHNS UNIVERSITY, GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
ADMINISTRATION New York, NY
Master of Business Administration
Ειδικότητα : Διεθνή Χρηματοοικονομία –Επενδύσεις Κεφαλαίων
Βαθμός: 3.60/4.00
Υπότροφος του Saint John’s University (1991). (Αθλητικό Τμήμα)
Βοηθός της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Πανεπιστημίου

Ιούνιος 1992

CITY UNIVERSITY OF NEW YORK, BERNARD BARUCH COLLEGE
New York, NY
Bachelor of Business Administration
Ιούνιος 1989
Ειδικότητα: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Επενδύσεις Κεφαλαίων
Βαθμός 3.10/4.00
Βραβείο Αριστείας Bernard Baruch College 1986
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Απόφοιτος Λυκείου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2003 - 2006: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής
Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών
1992:
1989- 1990:

Χειριστής Μονοκινητήριων Αεροσκαφών, Metro Air Corporation USA
Δημόσιες Σχέσεις για την Πανηπειρωτική Νεολαία Αμερικής ,Καναδά &
Αυστραλίας

1986- 1987:
Δημόσιες Σχέσεις για τον σύλλογο «Σωκράτης» του Πανεπιστημίου Bernard
Baruch College
ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ – ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επάρκεια : Άριστη χρήση σε Microsoft Office Suite ,Social Media
Γλώσσες: Αγγλική (Άριστα) , Ελληνική (μητρική)
Ενδιαφέροντα : Αθλητικές Δραστηριότητες , αεροπορικά θέματα , εθελοντής αιμοδότης
Διεύθυνση : Χ. Πάτση 6 , 45333 Ιωάννινα
Ημ. Γεν/σης : 23/2/1966

Ιωάννινα
Ιούνιος 1983

πιστοποιησεισ
Πτυχίο Λογιστή Α τάξεως ( Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας )

συστασεις
•
•
•

Ανδρίκος Χρήστος , πρώην CEO Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου Α.Ε.
Ζέκκας Ευάγγελος , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος HELP Α.Ε
Μπαράκος Αναστάσιος , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΛΑΡΚΟ Α.Ε

Στοιχεία επικοινωνίας θα δίδονται όταν ζητηθούν

