
              ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

O κ. Λεβεντάκης Δημήτριος σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή 
Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών  (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με ειδίκευση στην Λογιστική 
και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Συνέχισε τις σπουδές του στις Η.Π.Α όπου και 
απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) από 
το Πανεπιστήμιο της Indianapolis στην Indiana - USA. Επί σειρά ετών εργάστηκε ως 
διευθυντικό στέλεχος σε διεθνή ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία 
συμμετέχοντας σε μια σειρά από εξειδικευμένα έργα οργάνωσης και λειτουργίας των 
οικονομικών υπηρεσιών μεγάλων εταιρειών καθώς και δημόσιων και ιδιωτικών 
οργανισμών. Τα τελευταία χρόνια είναι διευθυντής και εταίρος της εταιρείας 
Preswick & Moore η οποία παρέχει λογιστικές φορολογικές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. 
  Έχει αρθρογραφήσει κατά καιρούς σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του χώρου 
καλύπτοντας επίκαιρα φορολογικά και λογιστικά θέματα, θέματα διεθνών λογιστικών 
προτύπων,  καθώς και θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.                                        
Είναι πιστοποιημένος εισηγητής, με μεγάλη διδακτική εμπειρία διδάσκοντας τα 
τελευταία έτη σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης με 
θέματα φορολογικά, λογιστικά, καθώς και οργάνωσης - διοίκησης και οικονομίας 
γενικότερα (business administration).    
  Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ασχολήθηκε κυρίως με 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα λογιστικής καθώς και σε θέματα 
οργάνωσης επιχειρήσεων συμμετέχοντας στην οργάνωση λογιστηρίων πολλών 
πολυεθνικών εταιριών, ενώ  έχει λάβει μέρος σε πλήθος λογιστικών και φορολογικών 
έργων σε μεγάλες επιχειρήσεις με αντικείμενο συμβουλευτικές υπηρεσίες, οργάνωση 
λογιστηρίων, εποπτεία λογιστηρίων, μετατροπές συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, 
συμμετοχή σε ανάπτυξη E.R.P. συστημάτων, πιστοποίηση customized εφαρμογών για 
την λειτουργία τους σύμφωνα με τον Ελληνικό Κ.Β.Σ, ανάπτυξη και λειτουργία της 
Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως και κοστολογήσεως, προετοιμασία για την  
εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων από ιδιωτικές και δημόσιες 
επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας όπως 
ενδεικτικά εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, συμβουλευτικούς και 
επενδυτικούς οργανισμούς, ναυτιλιακές επιχειρήσεις όπως ο διεθνής οργανισμός 
Lloyd’s Register of Shipping, Ελληνικός Νηογνώμονας, Shipnet Hellas, Roswell
Navigation κτλ. ενώ τα τελευταία χρόνια διδάσκει με επιτυχία το αντικείμενο της 
ναυτιλιακής λογιστικής το οποίο παρακολουθούν δεκάδες στελέχη από το σύνολο 
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων της χώρας μας. Είναι πιστοποιημένος εσωτερικός 
ελεγκτής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και κάτοχος άδειας Α΄ 
τάξης παροχής οικονομολογικών υπηρεσιών.  


