
 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Ο Σπύρος Μυκονιάτης είναι πτυχιούχος του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου Πειραιά και του τµήµατος Λογιστικής Σχολής ∆ιοίκησης Οικονοµίας 
του ΤΕΙ Πειραιά. Από το έτος 2007 είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως. 

Εργάστηκε δύο χρόνια (1996-1997) ως βοηθός λογιστή σε λογιστήριο 
επισκευαστικής εταιρείας µε αρµοδιότητα την λογιστική παρακολούθηση όλης της 
εταιρείας και οκτώ χρόνια (1998-2005) ως συνεργάτης λογιστής σε λογιστικό 
γραφείο µε αρµοδιότητα την παρακολούθηση εταιρειών Β και Γ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ. σε όλο το φάσµα της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών (λογιστική 
παρακολούθηση, σύνταξη δηλώσεων, κατάρτιση ισολογισµού, µισθοδοσία, επαφές 
µε δηµόσιες υπηρεσίες κ.α.). Έκτοτε εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
Λογιστής – Φοροτεχνικός – Οικονοµικός Σύµβουλος Επιχειρήσεων. 

Από το έτος 2006 διατηρεί προσωπικό λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο στο Κερατσίνι 
µε αντικείµενο που καλύπτει ολόκληρο το φάσµα της λογιστικής ύλης. ∆ιαθέτει 
ειδικές γνώσεις σε λογιστικά προγράµµατα παρακολούθησης εταιρειών όλων των 
κατηγοριών και µισθοδοσίας. Πιο συγκεκριµένα είναι έµπειρος στην αξιολόγηση των 
οργανωτικών και µηχανογραφικών αναγκών των επιχειρήσεων και στην 
χρησιµοποίηση «πακέτων» Γενικής Λογιστικής, Μισθοδοσίας, Τιµολόγησης, 
Πελατών, Αποθήκης. Στις δυνατότητές του είναι επίσης και η οργάνωση των 
λογιστηρίων επιχειρήσεων, ο έλεγχος και η εποπτεία αυτών. 

Στα πλαίσια της συνεχούς ενηµέρωσης επί των φορολογικών-λογιστικών θεµάτων 
είναι η παρακολούθηση σχετικών σεµιναρίων και ειδικότερα στην φορολογία 



εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, Φ.Π.Α., µισθοδοσία, κατάρτιση 
οικονοµικών αποτελεσµάτων (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσης, διάθεση κερδών).  

Επιπλέον διαθέτει γνώσεις Η/Υ (Windows, Excel, Word), internet και αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο Lower).  

Είναι µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος και της Ένωσης 
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Αττικής. 

Ασχολείται µε τον αθλητισµό ως µέλος οµάδων υδατοσφαίρισης µε συµµετοχή σε 
πανελλήνια πρωταθλήµατα Α2’ & B’ εθνικής κατηγορίας Ελλάδος (Ιωνικός Νικαίας, 
Πανιώνιος, ΕΝΟΑ, ΟΥΚ Βόλου, Ηλυσιακός) από το 1990 έως σήµερα.  

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1977. Είναι παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών. 
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