ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Προσωπικές πληροφορίες
▪
▪
▪

Οικογενειακή κατάσταση:
Εθνικότητα:
Τόπος γέννησης:

Έγγαμη, 1 τέκνο
Ελληνική
Αθήνα

Σπουδές
▪

Σεπτέμβριος 1993 – Σεπτέμβριος 1989, Πτυχιούχος Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

▪

Ιούνιος 1989, Αριστούχος Απόφοιτη Γενικού Λυκείου Λ. Αιδηψού Ευβοίας

Επαγγελματική εμπειρία
Έως σήμερα – Ιούνιος 2018, CEO της Εισηγμένης Εταιρείας στο Χρηματιστήριο
Αθηνών με την επωνυμία «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»,
Μάιος 2018 - Απρίλιος 2000, Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου Εταιρειών
«CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», με κύρια δραστηριότητα τις οι επενδύσεις σε
διαφόρους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (ενδεικτικά η παροχή
τεχνολογικών υπηρεσιών εν πλω, η μαζική εστίαση, η εκμετάλλευση τουριστικών
ακινήτων, η συμμετοχή σε εταιρίες στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κοκ). Η μητρική Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από02/08/2002.
Απρίλιος 2000 - Νοέμβριος 1997, Υπεύθυνη Λογιστηρίου της Εταιρίας «FOOD
PLUS AEBE», αντιπρόσωπος της PIZZA HUT και των KFC στην Ελλάδα.
Παρακολούθηση και έλεγχος του λογιστικού κυκλώματος, συμμετοχή και επίβλεψη
στη διαδικασία κλεισίματος μηνός και χρήσης, υπεύθυνη επί λογιστικών, φορολογικών
υποχρεώσεων καθώς και τήρησης της αναλυτικής λογιστικής. Ετοιμασία μηνιαίων και
ετήσιων λογιστικών καταστάσεων.
Οκτώβριος 1997 - Οκτώβριος 1994, Λογίστρια στην Αεροπορική Εταιρία
«ΑVIONIC LTD», μέλος ομίλου εταιριών αεροπορικών μεταφορών.
Ενημέρωση βιβλίων Γ’ κατηγορίες μηχανογραφημένου λογιστηρίου (γενικήαναλυτική λογιστική, εμπορική διαχείριση, τήρηση μηχανογραφημένης αποθήκης,
κοστολόγησης. Υπεύθυνη επί των φορολογικών, ασφαλιστικών και μισθοδοτικών
υποχρεώσεων της επιχείρησης).

Οκτώβριος 1994 - Μάιος 1994, Βοηθός Λογιστηρίου στην Γαλλική Ξενοδοχειακή
Εταιρία «CLUB MEDITERRANEE HELLAS S.A.»
Ενημέρωση και παρακολούθηση μηχανογραφημένου συστήματος λογιστικής με
ταυτόχρονη τήρηση γαλλικού λογιστικού σχεδίου και Ε.Γ.Λ.Σ.
Ξένες Γλώσσες
Γαλλικά:
Αγγλικά:
Γερμανικά:

Επίπεδο γνώσεων Superieur III, κατοχή διπλώματος Certificat
από το Institute France d’ Athenes
Καλές γνώσεις
Λίγες γνώσεις

Γνώσεις Η/Υ
▪
▪
▪

Microsoft Office (Word, Excel)
Άριστη γνώση δακτυλογράφησης ελληνικής και ξένης
Πολύ καλές γνώσεις λογισμικών εφαρμογών, όπως το Erp Navision/
Microsoft, Softone κλπ

Σεμινάρια
Παρακολούθηση ετησίων και τακτικών σεμιναρίων πάνω σε θέματα φορολογικής
νομοθεσίας, δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, κώδικα βιβλίων και στοιχείων,
θεμάτων τέλους χρήσης, αναλυτικής λογιστικής και κοστολόγησης, ΦΠΑ, εργατικών
και ασφαλιστικών θεμάτων κ.λ.π.
Κοινωνικές δραστηριότητες
▪
▪
▪

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κάτοχος αδείας ΛογιστήΦοροτεχνικού Α΄ τάξης
Μέλος της WWF ΕΛΛΑΣ
Κινηματογράφος, μουσική

