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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Ειδήμων επί της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με ιδιαίτερη σχεδιαστική αλλά και διαχειριστική 
εμπειρία στηριγμένη σε ακαδημαϊκό και αναλυτικό υπόβαθρο. Συνδυάζει πολυετή 
προγραμματιστική εμπειρία εφαρμοσμένη εκτεταμένα πάνω σε συστήματα  ERP και MIS. 
Project Management Professional© εκπαιδευμένος και έμπειρος στην εφαρμογή αρχών 
Συνεχούς Βελτίωσης (Lean Manufacturing principles) τις οποίες και εφάρμοσε τόσο σε 
περιβάλλοντα παραγωγής όσο και αποθηκών. Συμμετείχε στο στήσιμο μεγάλης κλίμακας 
τέτοιων εγκαταστάσεων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία  και αλλού στην Ευρώπη. Change 
Manager, με εμπειρία σε έργα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, εκπαιδευμένος από  
γκουρού των Cap Gemini, Ernst and Young, και Toyota Production Systems. Ικανός να 
επικοινωνεί με στελέχη από όλο το φάσμα της ιεραρχίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων 
μεγάλης κλίμακας. Εξαιρετικά Αγγλικά, βασικά Γερμανικά. 

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ  

 Visteon UK. Απρόσκοπτη ανεξαρτητοποίηση της μηχανογραφικής υποδομής της  
και επιλεκτική συγκράτηση μόνο των στοιχείων της από  την Ford  Motor Co. για 
όλα τα συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας όλων 
των εργοστασίων της.  

 Visteon UK. Ανάλυση και ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών διαδικασιών υποστήριξης 
τριγωνικών αποστολών. Ετήσιος τζίρος άνω των  $100 εκατ.  μέχρι το 2005. 

 Jaguar Cars, S-type. Εισαγωγή αρχών Lean Logistics που συνετέλεσε τη σημαντική 
μείωση του ανά όχημα κόστους κυρίως μέσω  της βελτιστοποίησης της ροής 
εξαρτημάτων εντός του εργοστασίου.  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Supply Chain management 

 S-type launch. Ανάλυση και εξορθολογισμός προδιαγεγραμμένων πόρων και 
αποτύπωση των διαδικασιών με τις οποίες ο Κατεξοχήν Εταίρος Logistics  (LLP) 
διαχειρίζονταν τη ροή υλικών. Μοντελοποίησε διαδικασίες χρησιμοποιώντας τόσο 
μαθηματικό προγραμματισμό όσο και προσομοίωση σύμφωνα με αρχές  Lean 
Manufacturing / Logistics. Προδιέγραψε  και προγραμμάτισε την επιλογή και αγορά 
στόλου περονοφόρων, επέλεξε προμηθευτή και επέβλεψε τη σταδιακή εισαγωγή 
και εγκατάστασή του. 

 S-type launch. Ανέπτυξε και εφήρμοσε σειρά εφαρμογών σε MS Access και MS 
Excel η διεπαφή  των οποίων με τα συστήματα FORD και JAGUAR  υποστήριξε 
έλεγχο κόστους έναντι του προϋπολογισμού, έλεγχο αλλαγών εξαρτημάτων, 
προσομοίωση, ανάπτυξη και διαχείριση συσκευασίας, Lean Manufacturing, 
διαχείριση προσωπικού κυκλικές και ετήσιες απογραφές. 

 Aston Martin. Συνέθεσε μοντέλο προσομοίωσης για να ελεγχθούν και 
βελτιστοποιηθούν οι στρατηγικές συσκευασίας και λειτουργίας του νέου 
εργοστασίου στο Gaydon. Ενδεικτικές μειώσεις κόστους της τάξης  ~60%. Συνέταξε 
μελέτη μεταφορών ,  την παρουσίασε στον πελάτηoversaw . 

 Coughlin Logistics. Κατάστρωση  Στρατηγικής Μεταφορών μέσω σιδηροδρόμου 
για όλο το Premier Automotive Group της Ford Motor Co.. Προβλεφθήσες 
οικονομίες της τάξης των  ~£8 εκατομμυρίων για κάθε 100 container. Ως 
αποτέλεσμα, η  Jaguar Cars επένδυσε στην κατασκευή τερματικού σταθμού εντός 
του  εργοστασίου στο  Castle Bromwich. 

 
 
 

Change Project Management 



 Visteon UK. Σύνθεση Ευρωπαϊκής ομάδας υποστήριξης χρηστών εταιρικών 
συστημάτων γα την διευκόλυνση του αποχωρισμού των συστημάτων της Visteon 
από τη Ford. Η ομάδα αποτελείτο από  17 experts υπευθύνων για 11 εφαρμογών σε 
21 εργοστάσια οι οποίες υποστήριζαν MRP, EDI, Μεταφορών, Εκτελωνισμού και 
ΦΠΑ. Έγκαιρη και τέλεια μετάβαση των συστημάτων και των στοιχείων της Visteon 
οδήγησαν στην ανεπαίσθητη μετάβαση όλων των εργοστασίων στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως. 

 BSB Fashion  Α.Ε. Προδιέγραψε τεχνικές και αναλυτικές βελτιώσεις στο νέο-
εισαχθέν  σύστημα διαχείρισης αποθήκης Logistics Vision. Καθοδήγησε την 
ολοκλήρωσή του με το επίσης νέο-εισαχθέν ERP,  MS-NAVISION.  Προγραμμάτισε 
και εκτέλεσε τη φυσική μεταφορά της εταιρείας σε νέες εγκαταστάσεις, η οποία και 
έγινε άψογα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Συνέστησε διαδικασίες διαχείρισης 
υλικών καθώς και την παρακολούθηση σχετικών KPI. Εισήγαγε μήτρα δεξιοτήτων 
και διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού.  

 

Continuous Improvement Project Management 

 Εισαγωγή αρχών  Lean στο εργοστάσιο της Jaguar Cars στο Castle Bromwich. 
Μεταξύ άλλων, εφήρμοσε συστήματα ανατροφοδοσίας γραμμών κλειστού βρόγχου 
με βαγονέτα, συστήματα kanban καθώς και ιδίας εμπνεύσεως και σχεδιασμού 
σύστημα ανατροφοδοσίας με μόνο μία συσκευασία ανά κωδικό στη γραμμή 
παραγωγής. 

 Famar S.A.  Ανασχεδιασμός λειτουργιών αποθηκών ρούχων (αύξηση 
παραγωγικότητας > 50%). Εκτέλεση  workshops  σε VSM, 5S and JIT. 
Ανασχεδιασμός διαδικασιών συλλογής φαρμακευτικών προϊόντων με χρήση voice-
directed διστάδιας συλλογής. Ανέπτυξε, μεταξύ πολλών άλλων, και σύστημα 
παρακολούθησης  VA/non-VA δραστηριοτήτων για την εξαγωγή της 
παραγωγικότητας των πικαδόρων..  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΛΛΑΣ  

LG Tech,  Logistics Management Consultant, Mar‘17 – Aug ‘18 

SYNERGIA LP, Managing Partner, Apr’16 – Feb'17 

AXAN Synergy LP, Managing Partner, Apr’16 – Feb'17 

AXAN Synergy, Managing Partner, Oct’13 – Apr’16 

Greek Golden Groves, C.E.O., Nov ‘12 – Oct’13 

ELKEDI S.A., Logistics Management Consultant, Jan ‘12 – Nov ‘12 

FAMAR S.A., Operations and Distribution Excellence Mgr, Nov ‘09 – Jan ‘12 

BSB Fashion S.A., Logistics Director, Jan ’07 – June ’09 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

Visteon UK Ltd, European MP&L Systems and Process Leadership Mgr, Mar ’03 – Dec ’05, 

AIBL Ltd, Managing Director, Feb ’00 – Mar ’03 

FX Coughlin UK Ltd, Operations & Senior Program Engineering Mgr, Feb ’97 – Feb ’00, 

BRDL Ltd, Business Process Re-engineering Consultant, Feb ‘96 – Feb ’97, 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

 12PM, Ελλάδα, 2014-2015 

       Master in Project Management κατά PMΙ.  Πιστοποίηση ως PMP: 2016. 

 University of Strathclyde, Institute for Management Studies, Ελλάδα, 2009-2013 

       Executive MBA.  

 The University of Birmingham, Sch. of Mech. and Man. Engineering, 1991-1995 

        Ph.D. on the integration of Assembly Logistics in Product Development . 

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μηχαν. Μηχανικός, 1985 -1991 

        Dipl.Ing. in Production and Business Management,  (8.06/10) 


